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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

Az iparjogvédelmi dokumentumokat
kibocsátó egyes országokat és egyes
nemzetközi szervezeteket azonosító
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP
AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE

Andorra
Egyesült Arab Emirátusok
Afganisztán
Antigua és Barbuda
Anguilla
Albánia
Örményország
Holland Antillák
Angola
Afrikai Országok Iparjogvédelmi
Szervezete (ARIPO)
Argentína
Ausztria
Ausztrália
Aruba
Azerbajdzsán
Bosznia-Hercegovina
Barbados
Banglades
Belgium
Burkina Faso
Bulgária
Bahrein
Burundi
Benin
Bermuda
Brunei
Bolívia
Brazília
Bahama-szigetek
Bhután
Bouvet-sziget
Botswana
Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi
Hivatal (BOIP)
Belorusszia
Belize
Kanada
Kongói Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kongó
Svájc
Elefántcsontpart
Cook-szigetek
Chile
Kamerun
Kína
Kolumbia
Costa Rica
Kuba
Zöld-foki Köztársaság
Ciprus
Cseh Köztársaság
Németország

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
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 Világszervezetének (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
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JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA

Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 117. évfolyam 9. szám, 2012 .05.14.
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

Peru
Pápua Új-Guinea
Fülöp-szigetek
Pakisztán
Lengyelország
Portugália
Palau
Paraguay
Katar
Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal
(CPVO)
Románia
Szerbia
Oroszországi Föderáció
Ruanda
Szaúd-Arábia
Salamon-szigetek
Seychelle-szigetek
Szudán
Svédország
Szingapúr
Szent Ilona
Szlovénia
Szlovákia
Sierra Leone
San Marino
Szenegál
Szomália
Suriname
São Tomé és Principe
Salvador
Szíriai Arab Köztársaság
Szváziföld
Turks- és Caicos-szigetek
Csád
Togo
Thaiföld
Tádzsikisztán
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Tunézia
Tonga
Törökország
Trinidad és Tobago
Tuvalu
Tajvan (Kínai Köztársaság)
Tanzániai Egyesült Köztársaság
Ukrajna
Uganda
Amerikai Egyesült Államok
Uruguay
Üzbegisztán
Vatikán
Saint Vincent és Grenadine
Venezuela
Brit Virgin-szigetek
Vietnam
Vanuatu
Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) Nemzetközi Irodája
Szamoa
Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
Jemen
Dél-afrikai Köztársaság
Zambia
Zimbabwe

(67)

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt 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 kedvezmény, illetve a módosítási elsõbbség 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 Osztályozás (szabadalmi, illetve használati 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 megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrával)
(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belsõ elsõbbség napja
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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 (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék elsõ közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma 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 közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8

1996. január 1-je elõtti bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról
1996. január 1-je utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentések, növényfajta-oltalmak közzététele
Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ szabadalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról
Megadott szabadalmak, növényfajtaoltalmak
Korlátozott szabadalmak
Helyreigazítás a szabadalmi leírások
bibliográfiai adataiban
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B9
T1
T2
T3

T4
T5

T6

T7
T8

T9

Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Korlátozott európai szabadalom
Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
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 közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel
(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában 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 védjegy 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
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lajstromozási eljárásban résztvevõ bejelentõ
(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betûrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyû kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentumszám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betûvel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 10 02695
( 220 ) 2010.09.08.
( 731 ) Radványi Roland, Budapest (HU)
( 541 ) CITY GRILL
( 511 ) 25

Ruházati termékek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése.

43

Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényekhez termek

kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
( 210 ) M 11 00112
( 220 ) 2011.01.18.
( 731 ) Lukács Ernő, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Karcsics Tamás, Budapest
dr. Keresztes Attila ügyvéd, Budapest
( 541 ) Ahol minden cent számít!
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 00558
( 220 ) 2011.02.25.
( 731 ) Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) IPR Consulting Kft., Budapest
( 541 ) DRIVING CENTER
( 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; gépjárművek műszaki
vizsgálata; kutatás és fejlesztés másokrészére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői
tevékenység; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.
( 210 ) M 11 01910
( 220 ) 2011.06.16.
( 731 ) Óbudai Sütőipari és Kereskedelmi Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Sandl Judit, Dr. Sandl Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bajnok kenyér
( 511 ) 30

Kenyér.

( 210 ) M 11 02050
( 220 ) 2011.06.30.
( 731 ) Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M920

( 511 ) 43
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 02262
( 220 ) 2011.07.18.
( 731 ) Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baruch Gábor,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

( 210 ) M 11 02634
( 220 ) 2011.08.19.
( 731 ) Már Lajos, Biharkeresztes (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, vatta, nedves törlőkendők, mindezek babaápoláshoz,

előnedvesített kendők vagy törlőkendők csecsemőkhöz és gyermekekhez.
5
35

Eldobható pelenkák és pelenkanadrágok, eldobható pelenkabetétek, papírból készült rugdalózónadrágok.
Eldobható pelenkák és pelenkanadrágok, eldobható pelenkabetétek, papírból készült rugdalózó nadrágok

kis- és nagykereskedelem.
( 210 ) M 11 02799
( 220 ) 2011.09.06.
( 731 ) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) BÍBORKA
( 511 ) 5

Étrend-kiegészító készítmények.

( 210 ) M 11 02806
( 220 ) 2011.09.06.
( 731 ) Telluride Enterprie Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) Dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Borokkal kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
33

Borok.

41

Borokkal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

( 210 ) M 11 02863
( 220 ) 2011.09.09.
( 731 ) BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Kőrösy Gyula, Budapest
( 541 ) Ahol a jobb termékek kevesebbe kerülnek.
( 511 ) 8
11

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi
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berendezések.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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.
27

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

falikárpitok.
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.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 11 02978
( 220 ) 2011.09.22.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Maguk akarták
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 03171
( 220 ) 2011.10.07.
( 731 ) Művészetek Palotája Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi István 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 03228
( 220 ) 2011.10.13.
( 731 ) ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sándor István, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Újságíróklub
( 511 ) 38
41

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

( 210 ) M 11 03391
( 220 ) 2011.10.24.
( 731 ) Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

42

Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

43

Kantinok, büfék, étkezdék.

( 210 ) M 11 03429
( 220 ) 2011.11.28.
( 731 ) Fair-Partner Kft., Mátészalka (HU)
( 546 )
( 511 ) 30

Diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült aprósütemény, teasütemény; diabetikus liszttel és

diabetikus cukorral készült aprósütemények; diabetikus cukorral készült bonbonok (cukorkák); diabetikus liszttel
és diabetikus cukorral készült briós;diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült cukrászsütemények
karácsonyfa díszítésére; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült cukrászsütemények; diabetikus liszttel
készült gabonakészítmények; diabetikus liszttel és diabetikus cukorralkészült kekszek; diabetikus liszttel készült
kenyér; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült kéteszersültek, kekszek; diabetikus liszttel és diabetikus
cukorral készült lepények (gyümölcsös); diabetikus liszttel készült liszttartalmú ételek;diabetikus liszttel és
diabetikus cukorral készült palacsinták; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült piskóták; diabetikus
liszttel készült pizzák; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült sütemények; diabetikus liszttel
készültszendvicsek; diabetikus liszttel készült zsemlék.
( 210 ) M 11 03463
( 220 ) 2011.11.02.
( 731 ) Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével).

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

42

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

( 210 ) M 11 03469
( 220 ) 2011.11.02.
( 731 ) Czompa Fivérek Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Munkavédelmi felszerelések; védőruhák; védőöltözékek; védőcipők; védőállarcok; védőkesztyűk;
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védősisakok; védőszemüvegek; hallásvédők; védőhálók; zuhanásgátlók; munkavédelmi és balesetvédelmi

eszközök.
25

Ruházati cikkek, cipők; munkaruházat, munkaköpenyek; speciális munkaruhák; sportruházat.

35

Internetes kereskedelem; webáruház működtetése; csomagküldő kereskedelem; reklámozás; munkavédelmi

felszerelések, védőruhák, balesetvédelmi eszközök és ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme.
( 210 ) M 11 03481
( 220 ) 2011.11.03.
( 731 ) MANPOWER INC., Milwaukee, Wisconsin (US)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mert az ember képes rá
( 511 ) 35

Üzletvitel; üzleti adminisztráció; irodai munkák; munkaerő közvetítői szolgáltatások; ideiglenes és állandó

munkaerő közvetítői szolgáltatások; foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen, álláshirdetések
megjelenítése, karrierfejlesztés,munkaerő toborzás és általános foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás mások
részére; személyzeti menedzsment szolgáltatások; humán erőforrás-gazdálkodási szolgáltatások; szerződéses
munkaerő programok biztosítása és menedzselése; személyzetimenedzsment és tanácsadói szolgáltatások;
munkavállaló szűrésére és értékelésére szolgáló eszközök biztosítása egy weboldalon keresztül egy világméretű
információs hálózaton belül; foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; karriermenedzsment
konzultációs szolgáltatások; munkaerő kihelyezési szolgáltatások; szakmai üzleti tanácsadói szolgáltatások;
könyvelési és belső üzleti könyvvizsgálati szolgáltatások mások részére, vállalati vizsgálati szolgáltatások; üzleti
tanácsadás ésinformációs szolgáltatások; üzletszervezési tanácsadói szolgáltatások; adóbevallás és tanácsadói
szolgáltatások.
( 210 ) M 11 03538
( 220 ) 2011.11.07.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Demény Péter, Budapest
( 541 ) Összhang csomag
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 03587
( 220 ) 2011.11.11.
( 731 ) HIR-MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nemes Ákos, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Magyarország területéről származó pálinka, pálinka tartalmú szeszesitalok, pálinka tartalmú likőrök,

gyümölcsalapú égetett szeszesitalok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 03612
( 220 ) 2011.11.14.
( 731 ) Massa Bajnai Gesztenye Feldolgozó Kft., Bajna (HU)
( 740 ) dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30

Gesztenyemassza.

( 210 ) M 11 03640
( 220 ) 2011.11.16.
( 731 ) Legfőbb Ügyészség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; ércek.
14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba.
16

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41

Szakmai képzés.

45

Jogi szolgáltatások, mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

szolgáltatások.
( 210 ) M 11 03641
( 220 ) 2011.11.16.
( 731 ) Legfőbb Ügyészség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; ércek.
14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
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nem tartoznak más osztályokba.

16

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41

Szakmai képzés.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, jogi

szolgáltatások.
( 210 ) M 11 03645
( 220 ) 2011.11.16.
( 731 ) Zolux, S.A.S., Saintes (FR)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) ZOLUX
( 511 ) 31

Állateledelek.

( 210 ) M 11 03661
( 220 ) 2011.11.17.
( 731 ) Albert Magdolna, Budapest (HU)
Albert Flórián, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat;

térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat; fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket;
kabátokat; harisnyák is.
28

Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

30

Péksütemények; kenyerek; cukrászsütemények; pizzák; tésztafélék.

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

35

Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingtevékenység; reklámanyagok.

41

Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;
továbbá szórakoztatás; interneten;televízióban; rádiókon keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és
nevelés célú kiállítások szervezése.
43

Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

( 210 ) M 11 03674
( 220 ) 2011.11.18.
( 731 ) Albert Flórián, Budapest (HU)
Albert Magdolna, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Albert Flórián
( 511 ) 16

Papír; karton és ezen anyagokból készült termékek, különös tekintettel fényképek, tanítási, oktatási

anyagok, továbbá albumok, abroszok papírból, atlaszok, bélyegzők, borítékok, blokkok, ceruzák, címkék,
cégtáblák, csomagolóanyagok, daloskönyvek,fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, hírlevelek, jegyek,
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katalógusok, kártyák (kártyajáték kivételével), képek, képregények, kézikönyvek, könyvjelzők, levélpapírok,

matricák, naptárak, noteszek, papírtörlők, portrék, poszterek, prospektusok,tollak, újságok, üdvözlőlapok, zászlók
papírból.
22

Táskák; zsákok; vitorlavásznak; sátrak.

24

Textíliák és textiláruk.

25

Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat;

térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat; fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törülközőket; pólókat; dzsekiket;
kabátokat; harisnyák is.
28

Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

30

Péksütemények; kenyerek; cukrászsütemények; pizzák; tésztafélék.

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingtevékenység; reklámanyagok.

38

Távközlés; beleértve az elektronikus levelezés, e-mail szolgáltatásokat is.

39

Utazásszervezés; hajózási szolgáltatások; légi szállítás; sétahajó szolgáltatás; taxi szolgáltatás.

41

Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;
továbbá szórakoztatás interneten,televízióban, rádiókon keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és
nevelés célú kiállítások szervezése.
43

Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegő szolgáltatások.

( 210 ) M 11 03677
( 220 ) 2011.11.18.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

Televíziós műsorokhoz kapcsolódó weboldalak alkotása és fenntartása, és ezen tevékenységhez kapcsolódó

számítógépes programok kidolgozása, programozása.
( 210 ) M 11 03705
( 220 ) 2011.11.22.
( 731 ) Numan László, Maklár (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 11 03760
( 220 ) 2011.11.24.
( 731 ) POG Iroda-, és Pénztárgéptechnikai Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Almási György Norbert, Almási Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók, automata áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
hamispénz-vizsgálóberendezések; mágneses adathordozók;pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek;
taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek).
35

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

ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése, számítógépes nyilvántartások kezelése,
számlakivonatok összeállítása, számlázás.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok
installációja, számítógép szoftvertanácsadás, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kidolgozása,
számítógépprogramok korszerűsítése.
( 210 ) M 11 03767
( 220 ) 2011.11.25.
( 731 ) KG Invest 2008 Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Hőszivattyú berendezés.

35

Megújuló energetikai eszközök mások javára való kereskedelmi célú összeállítása.

37

Megújuló energetikai eszközök beépítési, szerelési, javítási szolgáltatása.

( 210 ) M 11 03768
( 220 ) 2011.11.25.
( 731 ) Mezőkövesdi Bútoripari Kft., Mezőkövesd (HU)
( 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.
( 210 ) M 11 03769
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( 220 ) 2011.11.25.
( 731 ) Gigamatrac Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 10

Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; harántlepedők betegágyra; párnák gyógyászati

használatra; párnák felfekvés megelőzésére; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.
20

Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; faszerkezetek; hengerpárnák; irodabútorok;

írógépasztalok, írópolcok; komódok; fiókos szekrények; könyvespolcok; matracok; fedőmatracok; párnák;
fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok; ágyneműk;ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák.
24

Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textiliák;
pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok;paplanok; pehelypalan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;
textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;
bárány és kaschmir alapanyagból.
( 210 ) M 11 03785
( 220 ) 2011.11.28.
( 731 ) Bianca Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Arros Norbert, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 11 03848
( 220 ) 2011.11.29.
( 731 ) 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.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 03886
( 220 ) 2011.12.07.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Túri László, Sopron
( 541 ) Soproni Grapefruit
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.
( 210 ) M 11 03888
( 220 ) 2011.12.07.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) Soproni Kajszibarack
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.
( 210 ) M 11 03889
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( 220 ) 2011.12.07.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Túri László, Sopron
( 541 ) Soproni Körte
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.
( 210 ) M 11 03953
( 220 ) 2011.12.13.
( 731 ) SMYK Global Assets GmbH, Bern (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra, ragasztószalag-adagolók, ragasztószalagok irodai

vagy háztartási célokra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra, hirdetőtáblák papírból
vagy kartonból,albumok,hirdetőkártyák, vízfestmények, akvarellek, atlaszok, bébipelenkák papírból vagy
cellulózból, eldobhatók, bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók, papír vagy cellulóz pelenkák,
eldobhatók, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, golyókgolyóstollakhoz, előkék csecsemőknek
papírból, cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, leffentyűk (könyvkötészet), iskolai táblák,
tervrajzok, könyvjelzők, könyvek, papírcsokrok (papíráru), tolltartók, műanyag buboréklemezek
csomagoláshozvagy kiszereléshez, aritmetikai, számtani táblázatok, naptárak, festővásznak, kartonkötések,
bélyegző (pecsét)tartó dobozok, katalógusok, kártyák, csipeszes írótáblák, iratkapcsok, iratfűzők, képregények,
előrajzoló körző, szedőregálok (nyomdaifelszerelések), sorjázó szedővasak, festékszalagok
számítógép-nyomtatókhoz, papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, másolópapír
(papíráru), javítófolyadékok (irodai cikkek), virágcserép-burkolók papírból, fedelek, kötések,borítók, diagramok,
dossziék, papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül, írószerek, tuskihúzók, rajzfelszerelések, borítékok,
törlésre szolgáló termékek, toalett-kendők papírból, zászlók papírból, iratgyűjtők, dossziék, hajtogató
kartonok,formanyomtatványok, űrlapok, töltőtollak, földrajzi térképek, földgömbök, ragasztók papíripari vagy
háztartási használatra, üdvözlőlapok, kézikönyvek, papírzsebkendők, írásminták, útlevéltartók, kartotékkartonok,
tinták, magazinok, revük (időszakilapok), modellezőanyagok, zenélő üdvözlőlapok, kozmetikai kendők papírból,
szalvéták, papírból, hírlevelek, újságok, noteszok, számozó-készülékek, irodai felszerelések, a bútorok
kivételével, csomagolópapír, blokkok, festékkészletek (iskolaihasználatra), ecsetek, papírvágó kések (irodai
cikkek), ívek (papíráruk), pasztellek (kréták), szabásminták ruhák varrásához, tolltartók, tollszárkapcsok,
ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók, ceruzahegyezők, ceruzák, tollak, folyóiratok, fényképtartók,képek, kőtok,
falragaszok papírból vagy kartonból, tervrajzok, levelezőlapok, poszterek, nyomtatott publikációk, hordozható
nyomdakészletek (irodai cikkek), nyomdai betűk, prospektusok, vonalzók rajzoláshoz, iskolaszerek (papíráruk),
albumok, papíráruk,címkék, matricák, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, oktatási eszközök, a
készülékek kivételével, naptárak letéphető lapokkal, efemeridák, csomagolópapír, levélpapír.
25

Kötények, pelenkák textilből csecsemőknek, csecsemőnadrágok, tarka selyemkendők, nyaksálak,

fürdőköpenyek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fürdőpapucsok, fürdősapkák, fürdőruhák, fürdőnadrágok,
úszónadrágok, strandruhák, strand lábbelik, övek, svájcisapkák,barettek, partedlik, nem papírból, ingvállak,
pruszlikok, magas szárú lábbelik, sport lábbelik, sapkák, zuhanyzó sapkák, tornaruházat, kabátok, kezeslábasok
(felsőruházat), fűzők, kerékpáros ruházat, levehető gallérok, fülvédők, futballcipők, lábbelik,női ruhák, kamáslik
(bokavédők), sárcipők, kesztyűk, tornacipők, magas szárú cipők, kalapok, dzsekik, dzsörzék, ingek, ingblúzok,
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kötöttáruk, fűzős bakancsok, csecsemőkelengyék, babakelengyék, leggings, mantillák (csipke fejkendők),

jelmezek, ujjatlankesztyűk, nyakkendők, overálok, munkaruhák, munkaköpenyek, felsőkabátok, felöltők,
alsónadrágok, papírruházat, pelerinek, szőrmebéléses kabátok, pulóverek, pizsamák, szandálok, szárik, sálak,
vállkendők, nagykendők, ingek, lábbelik, síbakancsok, sícipők,szoknyák, papucsok, munkaruhák,
munkaköpenyek, zoknik, sporttrikók, harisnyák, kosztümök, melegítők, szvetterek, fürdőruhák, pólók,
harisnyanadrágok, cilinderek, kürtőkalapok, felsőkabátok, felöltők, talpallók (nadrághoz), nadrágok,
alsóneműk,alsónadrágok (rövid), egyenruhák, mellények, vízhatlan ruházat, facipők.
28

Labdák labdajátékokhoz, beseballkesztyűk, harangok karácsonyfákra, építőkockák, táblajátékok, robbanó

bonbonok, korcsolyacipők korcsolyával, gépezetek és készülékek tekejátékokhoz, íjak íjászathoz, bokszkesztyűk,
építő játékok, lepkehálók, gyertyatartókkarácsonyfákhoz, pisztolycsappantyúk (játékok), sakkjátékok, sakktáblák,
karácsonyfatartók, karácsonyfák, műanyagból, konfetti, nyilak (célba dobó játékokhoz), játék babák, baba-ágyak,
babaruhák, cumisüvegek játék babáknak, babaházak, babaszobák,dominójátékok, expanderek, uszonyok
úszóknak, dobható korongok (játékszerek), asztalok asztali focihoz, játékok, játék automaták, nem
érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók, korcsolyák, görkorcsolyák,
sorbanelhelyezett görgőkkel, kaleidoszkópok, térdvédők, játékgolyók, bábuk, marionettek, vívómaszkok,
vívóálarcok, színházi álarcok, maszkok, karneváli álarcok, mobilok (játékszerek), méretarányosan kicsinyített
járműmodellek, hálók (sportcikkek),karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket, játék
léggömbök, golyó játékokhoz, játékkártyák, plüss játékszerek, homokzsákok, bábuk, teniszütők, távirányítású
játékjárművek, csörgők, hintalovak, görkorcsolyák, plüssmackók, játékpisztolyok, játék autók.
( 210 ) M 11 03961
( 220 ) 2011.12.14.
( 731 ) Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
( 740 ) dr. Staub Tímea, Staub Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 03973
( 220 ) 2011.12.14.
( 731 ) Motech Kft., Mosonudvar (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 6

Építmények acélból és fémtartályok.

11

Speciális fűtőtest.

42

Ipari kutatás.

( 210 ) M 11 03977
( 220 ) 2011.12.15.
( 731 ) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Fűtött utca
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.
M931
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Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások -

hajléktalan ellátás, szállás.
( 210 ) M 11 04002
( 220 ) 2011.12.14.
( 731 ) ST. NICOLAUS a.s, Liptovsky Mikulas (SK)
( 300 ) POZ 1188-2011 2011.07.14. SK
( 740 ) Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEROIC VODKA
( 511 ) 33

Vodka.

( 210 ) M 11 04014
( 220 ) 2011.12.16.
( 731 ) KOPIREX-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (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.
40

Anyagmegmunkálás.

( 210 ) M 11 04038
( 220 ) 2011.12.19.
( 731 ) Dani Márk, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény;

aprósütemények; aromák az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák
süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; ánizsmag; babliszt; bonbonok
(cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; búzadara; búzaliszt; chow-chow (ízesítőszer); chutney
(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez;
cukrászkészítményekkarácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé;
csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; desszert
mousse-ok (cukrászárú); eszenciák élelmiszerekhez,kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; édesgyökér
(cukrászáru); édesgyökér nyalókák (cukrászáru); édesítőszerek (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,
erjesztőanyagok tésztákhoz; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek;
fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (siker) étkezési
használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs
coulis-k(mártások); gyümölcskocsonya; zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle);
jég (ehető); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú
italok; kakaó tejesital; kakaóstermékek; kandiscukor; karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávé,
pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kukoricapehely;
kurkuma étkezési használatra; lepények (gyümölcsös); lisztek;liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú
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gabonaszeletek; malátacukor, maltóz; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta,
nudli, galuska; méhpempő; méz; mézeskalács; müzli; nádcukor szirup; palacsinták; pasztillák (cukrászáru);
pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pralinék; propolisz; pudingok; rizs; rizstorták, rizslepények; sáfrány
(ételízesítő); sütemények;süteménypor; süteménytészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szegfűszeg (fűszer); szerecsendió;
szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szörbet(fagylalt); tápióka; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot
keményítő termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló);
zabpehely.
41

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

( 210 ) M 11 04044
( 220 ) 2011.12.19.
( 731 ) Telek Export Import Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról, a történelmi Pannónia területéről, illetve a Pannon-síkságról származó paprika, őrölt

[ételízesítő]; fűszerek; fűszerek, ételízesítők.
( 210 ) M 11 04068
( 220 ) 2011.12.20.
( 731 ) Solydent Kft., Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Fogorvosi szolgáltatás.

( 210 ) M 11 04069
( 220 ) 2011.12.20.
( 731 ) HELEN-DENT Fogtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Fogorvosi szolgáltatás.

( 210 ) M 11 04074
( 220 ) 2012.02.21.
( 731 ) Lisztes Transz Fuvarozó Egyéni Cég, Berettyóújfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 39

Szállítás.

( 210 ) M 11 04078
( 220 ) 2011.12.20.
( 731 ) ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) GRASS
( 511 ) 29

Tej, tejtermékek.

( 210 ) M 11 04098
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( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) 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).
( 210 ) M 11 04102
( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rehák Attila, Rehák Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 541 ) ViTaL-Comp
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása.
38

Távközlés, különösen elektronikus levelezés e-mail.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen számítógép
szoftver tanácsadás,számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
( 210 ) M 11 04103
( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rehák Attila, Rehák Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása.
38

Távközlés, különösen elektronikus levelezés e-mail.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen számítógép
szoftver tanácsadás,számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
( 210 ) M 11 04104
( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) Gyémánt-Net Kft., Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter, 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.
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Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver, szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 11 04107
( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) WIRTUOZ
( 511 ) 5

Gombaölő szerek (fungicidek) a mezőgazdaságban való alkalmazásra.

( 210 ) M 11 04111
( 220 ) 2011.12.21.
( 731 ) Colonia Natura Kft. 100%, Sitke (HU)
( 740 ) Németh Szabolcs, Sitke
( 541 ) Colonia Natura Történelmi Apartmanpark
( 511 ) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 11 04124
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) Margarete Autó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bir-net-car
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

12

Járműalkatrészek, tartozékok.

41

Járművek javítása és ápolása.

( 210 ) M 11 04125
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) Margarete Autó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bir-netcar
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

12

Járműalkatrészek, tartozékok.

37

Járművek javítása és ápolása.

( 210 ) M 11 04126
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) Margarete Autó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) birnetcar
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

12

Járműalkatrészek, tartozékok.

37

Járművek javítása és ápolása.

( 210 ) M 11 04127
( 220 ) 2011.12.22.
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( 731 ) Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) bir.net.car
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

12

Járműalkatrészek, tartozékok.

37

Járművek javítása és ápolása.

( 210 ) M 11 04134
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DULUX CREATIONS
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; oldószerek; színező anyagok, mint a festékek, kencék, lakkok adalékai; rozsdagátló

és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek anyagának megfelelő összetételű anyaggal); fapácok.
( 210 ) M 11 04135
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FLEXA CREATIONS
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; oldószerek; szinező anyagok, mint a festékek, kencék, lakkok adalékai; rozsdagátló

és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek anyagának megfelelő összetételű anyaggal); fapácok.
( 210 ) M 11 04136
( 220 ) 2011.12.23.
( 731 ) SZABOTHERM Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; üvegmegmunkáló gépek; gép- és szerszámgép-alkatrészek; üvegmegmunkáló

gépek alkatrészei; keverőgépek alkatrészei; felületkezelt hajlított csövek [géprészek].
( 210 ) M 11 04163
( 220 ) 2011.12.27.
( 731 ) Szencsák Júlia, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

A keleti (arab) zenei és táncmozdulatok alapján fitness program; tréner képzés; fitness oktatás.

( 210 ) M 11 04171
( 220 ) 2011.12.22.
( 731 ) 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.

( 210 ) M 11 04197
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( 220 ) 2011.12.28.
( 731 ) BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft., Bátaszék (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.
( 210 ) M 11 04202
( 220 ) 2011.12.28.
( 731 ) Perfect-IT Services Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37
42

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása;számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;
számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;
számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes adatokhelyreállítása; számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése.
( 210 ) M 11 04220
( 220 ) 2011.12.29.
( 731 ) MULTISZOLG Termeltető és Szolgáltató Bt., Vác (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.
40

Anyagmegmunkálás.

( 210 ) M 11 04221
( 220 ) 2011.12.29.
( 731 ) Party-Ceasar Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 04225
( 220 ) 2011.12.29.
( 731 ) Kelet-Trans 2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Kft., Záhony (HU)
( 740 ) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások
részére.
( 210 ) M 11 04226
( 220 ) 2011.12.29.
( 731 ) Qualinnov Consult Tanácsadó Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások
részére.
( 210 ) M 11 04227
( 220 ) 2011.12.29.
( 731 ) HMH-Zafír Vagyonkezelő éa Idegenforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások
részére.
( 210 ) M 11 04234
( 220 ) 2011.12.30.
( 731 ) Horvai Mátyás, Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 541 ) Stalasso Music
( 511 ) 35

Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámszövegek szerkesztése, reklámszövegek publikálása,

reklámozás, hirdetési oldalak készítése, hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton, rádiós reklámozás, televíziósreklámozás,információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
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információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, outsourcing szolgáltatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok, kereskedelmi ügyletek, beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban,közönségszolgálat, irodai munkák, üzleti menedzselés előadóművészek részére.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; szakmai képzés; gyakorlati képzés; oktatás; oktatási
vizsgáztatás; szórakoztatási vagy oktatási klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
oktatási tárgyú információk; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; nem letölthető
on-line elérhető elektronikus publikációk; művészi kép- és hanginformációkat tartalmazóadathordozók készítése,
szerkesztése és kiadása; zenei-CD készítése, szerkesztése és kiadása; digitális hangfelvételek készítése; filmek
feliratozása; fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; digitális képfelvételezés; rádió- és televízió
programokkészítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; szinkronizálás;
videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene összeállítása; sport- és kulturális tevékenységek;
szórakoztatás; bálok szervezése;show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; zenés kabarék, varieték;
előadóművészek szolgáltatásai; modellügynökségek művészek számára; riporteriszolgáltatások; fotóriportok
készítése; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; fordítói szolgáltatások; karaoke szolgáltatások
nyújtása.
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép programozás, számítógép programok
installációja, számítógép-szoftver fenntartása,számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép programok
sokszorosítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépvírusvédelmi
szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése, web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, tudományos és műszaki szolgáltatások,
valamint az idetartozó tervezői éskutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.
( 210 ) M 11 04249
( 220 ) 2011.12.30.
( 731 ) Duplex-Rota Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Juhász Gábor ügyvéd, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs
( 546 )
( 511 ) 40

Nyomdai szolgáltatások.

( 210 ) M 12 00007
( 220 ) 2012.01.04.
( 731 ) HSC IMPEX s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.
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( 210 ) M 12 00008
( 220 ) 2012.01.04.
( 731 ) HSC IMPEX s.r.o., Komárno (SK)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 12 00032
( 220 ) 2012.01.05.
( 731 ) Országos Alapellátási Intézet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hódy Gábor Pál, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 12 00040
( 220 ) 2012.01.06.
( 731 ) Horváth Kálmán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek.
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.

( 210 ) M 12 00041
( 220 ) 2012.01.06.
( 731 ) Horváth Kálmán, Budapest (HU)
( 546 )
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Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek.
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.

( 210 ) M 12 00043
( 220 ) 2012.01.06.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) KALE
( 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.
( 210 ) M 12 00048
( 220 ) 2012.01.09.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 12 00049
( 220 ) 2012.01.09.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 12 00050
( 220 ) 2012.01.09.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 12 00051
( 220 ) 2012.01.09.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 12 00075
( 220 ) 2012.01.10.
( 731 ) Variens Kft., Soltvadkert (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők.

( 210 ) M 12 00080
( 220 ) 2012.01.10.
( 731 ) Agria Face Kft., Aldebrő (HU)
( 740 ) dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 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.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
M942
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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
lószerszámok.
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 nem tartoznak más osztályokba, ruhavédő huzatok, ruhafogasok nem
fémből.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 12 00081
( 220 ) 2012.01.10.
( 731 ) CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János ügyvéd, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CORO
( 511 ) 41
43

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 12 00093
( 220 ) 2012.01.11.
( 731 ) Lu Jie, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 12 00096
( 220 ) 2012.01.11.
( 731 ) Ildiko Nyilas, Detmold (DE)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5

Kenőcsök, krémek kozmetikai és higiéniás célra, különösen gyógynövénytartalmú krémek, lóbalzsamok.
Készítmények gyógyászati célra, bedörzsölőszerek, különösen lóbalzsamok.

( 210 ) M 12 00102
( 220 ) 2012.01.12.
( 731 ) Webcode Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások
számára;számlázás.
38

Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz.
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Számítógép-programozás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számitógép programokinstallációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi
szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek
tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramokkidolgozása;
számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása;
grafikusművészi tervezési szolgáltatások.
( 210 ) M 12 00111
( 220 ) 2012.01.13.
( 731 ) Elek Imola, Budapest (HU)
Kápolnai Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) KŐLEVES
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 12 00121
( 220 ) 2012.01.13.
( 731 ) Dr. Dózsa István 100%, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 38

Távközlés.

( 210 ) M 12 00142
( 220 ) 2012.01.17.
( 731 ) FRONT-MŰVEK Faipari Gyártó és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok

fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.
( 210 ) M 12 00144
( 220 ) 2012.01.17.
( 731 ) Fortuneta Product Kft., Lajosmizse (HU)
( 541 ) FITTINI
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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.
( 210 ) M 12 00145
( 220 ) 2012.02.21.
( 731 ) Demecser Város Önkormányzata, Demecser (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 12 00155
( 220 ) 2012.01.18.
( 731 ) SZIVÁRVÁNY-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft., Szerencs (HU)
( 546 )

( 511 ) 37
42

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 00161
( 220 ) 2012.01.18.
( 731 ) TexPack International Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)
( 740 ) dr. Molnár Zoltán, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )
( 511 ) 16

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

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyag fóliák csomagolásra, zacskók csomagolásra
papírból vagy műanyagból.
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.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

( 210 ) M 12 00185
( 220 ) 2012.01.20.
( 731 ) Schriffert Kereskedőház Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 7
11

Mezőgazdasági gépek.
Fűtőberendezések; fűtőberendezések járművekhez.

( 210 ) M 12 00192
( 220 ) 2012.01.23.
( 731 ) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Crystal Nails Mester
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 210 ) M 12 00196
( 220 ) 2012.01.23.
( 731 ) S.C. COMCEH S.A., Călăraşi (RO)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ONDA
( 511 ) 16

Krepp-papír és sima papír; papírból és/vagy cellulózból készült, háztartási célra, személyes tisztálkodásra,

higiéniára és kezelésre alkalmazott termékek, beleértve a zsebkendőt, arctörlőt, asztalterítőt, szalvétát, konyhai
törlőhengert és WC papírt,mind háztartási méretű, mind ipari méretű csomagban.
( 210 ) M 12 00205
( 220 ) 2012.01.24.
( 731 ) Szoó Judit, Hernád (HU)
( 541 ) Szoó Judit Kilófaló
( 511 ) 16
30

Receptek papír alapú adathordozón (magyarul könyvben).
Aprósütemény, teasütemény, bonbonok, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények,

csokoládé, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, torták, kekszek, kenyér, lisztek (étkezési), liszttartalmú
ételek, marcipán, metélt, tészta, sóskekszek, sütemények, szendvicsek, tésztafélék, zsemlék.
( 210 ) M 12 00207
( 220 ) 2012.01.24.
( 731 ) Gadanecz Zoltán, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlan ügyletek.

( 210 ) M 12 00211
( 220 ) 2012.01.24.
( 731 ) Pet4Pet Újrahasznosító Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Mayer M. Balázs, Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pet4Pet
( 511 ) 39
40

Hulladék szállítása és tárolása.
Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás).

( 210 ) M 12 00246
( 220 ) 2012.01.26.
( 731 ) Boom & Brass Vendéglátóipari és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Simon Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 12 00251
( 220 ) 2012.01.26.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
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( 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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.
( 210 ) M 12 00256
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38

Távközlés.

39

Szállítás - ételek.

( 210 ) M 12 00260
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) KEIOK Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 12 00261
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) dr. Zsigmond Réka, Tárnok (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 00262
( 220 ) 2012.01.27.
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( 731 ) MANEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

( 546 )

( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

( 210 ) M 12 00269
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) Natural Dental Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 40
44

Fogtechnikusi szolgáltatások.
Fogászat.

( 210 ) M 12 00271
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) Sárkány Informatikai Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
42

Chipek, integrált áramkörök, mágneses adathordozók, szoftverek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver fejlesztés,
informatikai célú adatgyűjtés,kezelés; adatok automatikus azonosítása; kártyák, chipek, azonosítók kezelése;
adatfelírás, chip írás; mágnes kártyák, plasztik kártyák, intelligens kártyák nyomtatása megszemélyesítése.
( 210 ) M 12 00275
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 12 00282
( 220 ) 2012.01.27.
( 731 ) DNS Természetközpontú Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Péter ügyvéd,Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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.
( 210 ) M 12 00288
( 220 ) 2012.01.30.
( 731 ) Tresser Restaurants Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43

Üzleti vendéglátás (Mc Donald's éttermek üzemeltetése franchise keretben).

( 210 ) M 12 00291
( 220 ) 2012.01.30.
( 731 ) NAPLOPÓ Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Gergely, Dr. Bajusz Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NAPLOPÓ
( 511 ) 11

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

berendezések.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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 00308
( 220 ) 2012.01.31.
( 731 ) Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Diszkók szolgáltatásai; vendéglátóipar; bár szolgáltatások.

( 210 ) M 12 00353
( 220 ) 2012.02.02.
( 731 ) ifj. Bacsó István, Kisvárda (HU)
( 740 ) dr. Seszták Miklós, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 12 00359
( 220 ) 2012.02.03.
( 731 ) Misso Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Royko György, Hévizgyörk

( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok.
( 210 ) M 12 00367
( 220 ) 2012.02.06.
( 731 ) Budaprogram Kft., Kistarcsa (HU)
( 541 ) HOPP
( 511 ) 10

Cumik csecsemők számára; cumisüveg cumik; cumisüvegek, szoptatóüvegek; zárófedők cumisüvegekhez.

( 210 ) M 12 00368
( 220 ) 2012.02.06.
( 731 ) Bocz-N Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 546 )
( 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.
40

Anyagmegmunkálás.

41

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

( 210 ) M 12 00371
( 220 ) 2012.02.06.
( 731 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PAPIRUZ
( 511 ) 30

Ízesítőszer, főzéshez és/vagy fűszerezéshez élelmiszerek, ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők és

fűszernövények.
( 210 ) M 12 00412
( 220 ) 2012.02.09.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
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Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 12 00413
( 220 ) 2012.02.09.
( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 12 00414
( 220 ) 2012.02.09.
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( 731 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 12 00420
( 220 ) 2012.02.10.
( 731 ) Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) BIOSOL
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági-, kertészeti-, erdészeti vegyi termékek, vadriasztó szerek.
Rovarölő szerek, állatok riasztására szolgáló szerek, gombaölő szerek, herbicidek.

( 210 ) M 12 00444
( 220 ) 2012.02.13.
( 731 ) Laokoon Mozgó Szövet Kft., Tata (HU)
( 740 ) dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Laokoon
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi müködtetésü mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták.
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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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.
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
lószerszámok.
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.
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.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok.
27

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

falikárpitok.
( 210 ) M 12 00449
( 220 ) 2012.02.13.
( 731 ) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes, Middlesex (GB)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Sós kekszek és krékerek.

( 210 ) M 12 00452
( 220 ) 2012.02.14.
( 731 ) Andrássy Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANDRÁSSY BORVÁLOGATÁS
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 12 00457
( 220 ) 2012.02.14.
( 731 ) P.G.Talents Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
41

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 12 00467
( 220 ) 2012.02.14.
( 731 ) HM Zrínyi Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) Török Antal, Győr

( 541 ) Zrínyi Kiadó
( 511 ) 16

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

nyomtatványok, plakátok, szórólapok, újságok és egyéb nyomdaipari termékek.
41

Könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, film-, videó- és televízióműsor gyártása.

( 210 ) M 12 00470
( 220 ) 2012.02.15.
( 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 00471
( 220 ) 2012.02.15.
( 731 ) CARDNET Kártyarendszerek és- szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 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.
( 210 ) M 12 00475
( 220 ) 2012.02.15.
( 731 ) Román Sándor Tánctársulat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek; jegyek; katalógusok; könyvecskék, füzetek;plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; prospektusok; képek; poszterek,szórólapok.
35

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése;
szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.
41

Jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás; színházi produkciók.
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( 210 ) M 12 00479
( 220 ) 2012.02.15.
( 731 ) Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5
32

Gyógyvizek.
Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

( 210 ) M 12 00480
( 220 ) 2012.02.15.
( 731 ) Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
32

Gyógyvizek.
Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

( 210 ) M 12 00515
( 220 ) 2012.02.20.
( 731 ) Glenisys Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, (rögzített); rádiótelefon készülékek;

hamispénz-vizsgálóberendezések; fényképezőgépek; interfészek (informatika); letölthető képfájlok; lézerek, nem
gyógyászati használatra; scannerek, optikailetapogatók (informatika).
16

Blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk); cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); formanyomtatványok,
űrlapok; grafikai nyomatok; grafikaireprodukciók; grafikus ábrázolások; nyomtatványok; prospektusok;
rézkarcok, gravűrök.
36

Bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; értékbónok kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások;

hitelkártyák kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása.
( 210 ) M 12 00518
( 220 ) 2012.02.20.
( 731 ) Raveczky Miklós 50%, Budapest (HU)
Raveczky Miklós 25%, Budapest (HU)
Raveczky Gergő 25%, Kápolnásnyék (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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;fűszerkeverékek.
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38

Távközlés.

43

Vendéglátás (élelmezés); ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 12 00519
( 220 ) 2012.02.20.
( 731 ) Mát-Ép Építő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek]

kölcsönzése; építmények lebontása; építés; útburkolás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; hulladékok szállítása és tárolása;

teheráru-szállítás.
40

Anyagmegmunkálás; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

( 210 ) M 12 00520
( 220 ) 2012.02.20.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 12 00522
( 220 ) 2012.02.20.
( 731 ) HBL Produkció Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 12 00523
( 220 ) 2012.02.20.
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( 731 ) FESPED Szállítmányozó, fuvarozó és gyártó Kft., Mánfa (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.
( 210 ) M 12 00548
( 220 ) 2012.02.22.
( 731 ) Nyír-Wetland Szolgáltató Kft., Ibrány (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Építés.

40

Nyomdai szolgáltatások.

42

Építési tervkészítés.

( 210 ) M 12 00573
( 220 ) 2012.02.21.
( 731 ) UFS Group Holding Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Árva Tamás,Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 12 00579
( 220 ) 2012.02.23.
( 731 ) GAPELAAG Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kazincbarcika (HU)
( 740 ) dr. Sárkány György, Kaposvár
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolók; kozmetikai pakolások.

10

Masszírozó készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati célra; gyógyászati készülékek és eszközök.

21

Háztartási eszközök, kis méretű; edények, nem elektromos; edénykészletek; tálak; főzőedények; konyhai

eszközök, kis méretűek.
( 210 ) M 12 00581
( 220 ) 2012.02.23.
( 731 ) Horváth és Társa Kereskedelmi és Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 740 ) dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely
( 546 )
( 511 ) 8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak); villák; villák [evőeszközök].
20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
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elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy

műanyagokból készült termékek amelyek nemtartoznak más osztályokba; csomagolótartályok műanyagból;
dobozok fából vagy műanyagból; dugók; dugók nem fémből; ládák, dobozok nem fémből; műanyag görgők
ablakzsalukhoz; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből;
rögzítőkapcsokműanyagból kábelekhez vagy csövekhez; ruhafogasok, nem fémből; szegecsek, nittek, nem
fémből; tálcák, nem fémből; vállfák, ruhaakasztók; virágcseréptartó talpazatok; vízvezeték szelepek műanyagból;
zárókupakok nem fémből.
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;
eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.
( 210 ) M 12 00602
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) SPEKTRUM MED Fogorvosi Rendelő és Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Fogorvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 12 00609
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Mosó-, fehérítő- és tisztítószerek mosodai célokra, textilgyártó szerek, háztartási szappanok.

( 210 ) M 12 00614
( 220 ) 2012.02.24.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);
nyomdabetűk; klisék, grafikus ábrázolások, hírlevelek.
35

Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

média, reklámszolgáltatás.
38

Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

40

Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.
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Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.
42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.
( 210 ) M 12 00616
( 220 ) 2012.02.27.
( 731 ) Copy-Depo Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Vigh Károly, Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.
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.
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 00620
( 220 ) 2012.02.27.
( 731 ) Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; finomvegyszerek;

nagy tisztaságú savak/lúgok és oldószerek, mérőoldatok, standard oldatok.
9

Készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra; vegyészeti készülékek és eszközök;

üveg és műanyag laboratóriumi eszközök, lombikok, pipetták, büretták, mérőedények, digitális adagolók, digitális
pipetták, digitális büretták,lombikálványok, laboratóriumi tálcák, mérőkanalak, olvasztótégelyek, desztillációs
berendezések, laboratóriumi fermentációs készülékek, hőmérők, mérlegek; mérőműszerek, mérőberendezések,
elektoranalitikai mérőműszerek, pH vezetőképesség mérők.
( 210 ) M 12 00633
( 220 ) 2012.02.25.
( 731 ) Zipper Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) CARTILAMIN
( 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).
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( 210 ) M 12 00636
( 220 ) 2012.02.28.
( 731 ) Kovács Zsuzsanna, Budapest (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.
( 210 ) M 12 00689
( 220 ) 2012.03.01.
( 731 ) Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
31

Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.
Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány, különösen nagytestű állatok, úgymint szarvasmarhák általi
fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.
( 210 ) M 12 00692
( 220 ) 2012.03.01.
( 731 ) "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.
( 210 ) M 12 00696
( 220 ) 2012.03.02.
( 731 ) Run Feng Shoes Ltd., Zhong Shan District, Dalian (HU)
( 740 ) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 12 00700
( 220 ) 2012.03.02.
( 731 ) Szépem Bt., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 10

Kolonhydroterápiás készülékek és ezek tartozékai.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

44

Egészségügyi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

( 210 ) M 12 00744
( 220 ) 2012.03.06.
( 731 ) Miskolc Holding Zrt., 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.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 12 00746
( 220 ) 2012.03.06.
( 731 ) Dr. Schmidt & Dr. Körösztös Kft. 100%, 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.
( 210 ) M 12 00786
( 220 ) 2012.03.08.
( 731 ) Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 12 00895
( 220 ) 2012.03.19.
( 731 ) EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Mágneskártyák, optikai kártyák, memóriakártyák, elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek, előre
történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, amelyek minden típusú
alkalmazásban használhatók; mágnesesen vagy elektronikusan kódolt hitelkártyák, betéti kártyák és előre
kifizetett kártyák szolgáltatások kifizetésével, elsősorban telefon/internetkommunikációs csomagok, előrefizetett
telefon- vagy internet használat, televízió-internet-telefon (triple-play) csomagok kifizetésével kapcsolatos
felhasználásra.
36

Utalványok, jegyek, kuponok, szelvények, előre kifizetett kártyák vagy mozgóárfolyamú hitelkártyák vagy

más fizetési eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, főként számítógépes hálózat útján, amely lehetővé
telefon/internet kommunikációs csomagok,előrefizetett telefon- vagy internet-használat, televízió-internet-telefon
(triple-play) csomagok és bármely más termékek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy kifizetését; elektronikus
utalványok, elektronikus előre kifizetett kártyák és elektronikusajándékkártyák kiadása; hitelkártyák kiadása,
betéti kártya szolgáltatások; hűségkártyák birtoklásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hűségkártyákkal
történő fizetési szolgáltatások.
A rovat 159 darab közlést tartalmaz.
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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.
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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.
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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.
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Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom törlése
( 111 ) 196.694
( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU)
( 740 ) Dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.269
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Charlotte, North Carolina (US)

( 111 ) 115.696
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 111 ) 123.426
( 732 ) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
( 111 ) 135.027
( 732 ) New Wave Group AB, Hisings Kärra (SE)
( 111 ) 137.383
( 732 ) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
( 111 ) 137.384
( 732 ) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
( 111 ) 137.385
( 732 ) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)
( 111 ) 137.695
( 732 ) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 111 ) 139.313
( 732 ) Lolly Togs, Ltd., New York, New York (US)
( 111 ) 172.380
( 732 ) Amgen Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Thousand Oaks, Kalifornia (US)
( 111 ) 172.381
( 732 ) Amgen Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Thousand Oaks, Kalifornia (US)
( 111 ) 172.868
( 732 ) Pizza Hut International, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dallas, Texas (US)
( 111 ) 173.709
( 732 ) Hao Xiu Hong, Budapest (HU)
( 111 ) 173.812
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.814
( 732 ) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
( 111 ) 173.874
( 732 ) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
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( 111 ) 174.336
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 174.559
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 174.973
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 111 ) 175.033
( 732 ) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
( 111 ) 175.127
( 732 ) Allied Van Lines, Inc., Westmont, Illinois (US)
( 111 ) 175.268
( 732 ) LG Electronics Inc., Szöul (KR)
( 111 ) 175.867
( 732 ) EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
( 111 ) 176.194
( 732 ) CAFEA GmbH, Hamburg (DE)
( 111 ) 176.258
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 111 ) 176.293
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 176.329
( 732 ) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 176.372
( 732 ) CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 176.855
( 732 ) Bird Technologies Group, Inc., Mayfield Heights, Ohio (US)
( 111 ) 176.857
( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 176.973
( 732 ) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 177.144
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 177.513
( 732 ) The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 177.743
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( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

( 111 ) 177.781
( 732 ) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Cambridge, Massachusetts
(US)
( 111 ) 177.789
( 732 ) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
( 111 ) 178.203
( 732 ) Masonite International Corporation, Concord, Ontario (CA)
( 111 ) 178.418
( 732 ) Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)
( 111 ) 178.516
( 732 ) Lincoln Global, Inc., City of Industry (US)
( 111 ) 178.587
( 732 ) BONGRAIN S.A. a French société anonyme á directoire et conseil de surveillance, Viroflay (FR)
( 111 ) 178.686
( 732 ) Apple Computer, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Cupertino, Kalifornia (US)
( 111 ) 179.223
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.341
( 732 ) Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., Reynoldsburg, Ohio állam (US)
( 111 ) 180.098
( 732 ) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 181.245
( 732 ) Otis Elevator Company (Connecticut államban bejegyzett cég), Farmington, Connecticut (US)
( 111 ) 187.019
( 732 ) Watkins Manufacturing Corporation, Vista, California (US)
A rovat 46 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.604
( 732 ) Indofil Industries Limited, Mumbai (IN)
( 111 ) 115.269
( 732 ) Electrolux Home Products, Inc.(Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Charlotte, North Carolina (US)

( 111 ) 116.400
( 732 ) PARTIUM '70 Műanyagipari Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 121.333
( 732 ) Indofil Industries Limited, Mumbai (IN)
( 111 ) 121.759
( 732 ) PUMA SE, Herzogenaurach (DE)
( 111 ) 129.951
( 732 ) Absolut Holding Filial, Stockholm (SE)
( 111 ) 139.329
( 732 ) Tanning Research Laboratories, LLC, Ormond Beach (US)
( 111 ) 141.782
( 732 ) Absolut Holding Filial, Stockholm (SE)
( 111 ) 143.442
( 732 ) Absolut Holding Filial, Stockholm (SE)
( 111 ) 144.693
( 732 ) Absolut Holding Filial, Stockholm (SE)
( 111 ) 147.419
( 732 ) Absolut Holding Filial, Stockholm (SE)
( 111 ) 159.405
( 732 ) Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)
( 111 ) 171.522
( 732 ) RÓNA Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 180.418
( 732 ) Nagy Magdolna, Budapest (HU)
( 111 ) 185.287
( 732 ) OVB Osaühing, Tallinn (EE)
( 111 ) 186.239
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( 732 ) Kádár József, Tárnok (HU)

( 111 ) 193.436
( 732 ) Worldwide Circuit Management, Valencia (ES)
( 111 ) 196.397
( 732 ) PANNAGRO Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 201.562
( 732 ) CBS Studios Inc., Studio City, California (US)
( 111 ) 201.764
( 732 ) Lady's Doctor Kft., Győr (HU)
( 111 ) 203.562
( 732 ) Raiker Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 204.153
( 732 ) PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG, Mannheim (DE)
A rovat 22 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 119.701
( 732 ) Abbott AG, Baar (CH)
( 740 ) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 128.847
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 131.055
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 141.907
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 142.196
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 143.499
( 732 ) Piszkei Papír Zrt. "f.a.", Szentendre (HU)
( 740 ) Dr. Karcagi-Mészáros Ügyvédi Iroda, Győr
( 111 ) 145.083
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
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( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

( 111 ) 145.084
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 145.085
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 145.086
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 146.082
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 147.674
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.063
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.230
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 148.703
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 149.857
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 150.866
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 153.167
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 153.742
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.348
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( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)

( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.732
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 156.734
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 158.490
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 158.545
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.043
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.104
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 159.513
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 167.921
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 175.867
( 732 ) EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) Sándor József, Budapest
( 111 ) 176.258
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 740 ) Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 176.329
( 732 ) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 740 ) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 177.789
( 732 ) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 111 ) 180.536
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 181.466
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 183.770
( 732 ) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 187.333
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 187.960
( 732 ) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 192.572
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.309
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 195.318
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 201.054
( 732 ) Eru Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 41 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 119.701
( 732 ) Abbott AG, Baar (CH)
( 111 ) 128.847
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 131.055
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 141.907
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( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 142.196
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 143.499
( 732 ) Piszkei Papír Zrt. "f.a.", Szentendre (HU)
( 111 ) 145.083
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.084
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.085
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.086
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 146.082
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 147.674
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 148.063
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.230
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 148.703
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 149.857
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 150.866
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 153.167
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 153.742
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 156.348
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 156.732
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
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( 111 ) 156.734
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 158.490
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 158.545
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.043
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.104
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.513
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 160.006
( 732 ) AQUA-BAU S.R.O., Komarno (SK)
( 111 ) 167.921
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 170.803
( 732 ) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest (HU)
( 111 ) 172.832
( 732 ) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 175.669
( 732 ) ÉPP-ITT Építőipari Vállalkozó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 176.258
( 732 ) MONARCHIA Borkereskedelmi Kft., Eger (HU)
( 111 ) 176.329
( 732 ) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 111 ) 176.590
( 732 ) Farkas István, Siófok (HU)
( 111 ) 177.789
( 732 ) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
( 111 ) 180.536
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 181.466
( 732 ) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 183.770
( 732 ) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 187.960
( 732 ) ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.309
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 195.318
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.054
( 732 ) Eru Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
A rovat 43 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 114.854
( 732 ) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
( 111 ) 119.701
( 732 ) Abbott AG, Baar (CH)
( 111 ) 135.027
( 732 ) New Wave Group AB, Hisings Kärra (SE)
( 111 ) 138.569
( 732 ) GUNDEL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.571
( 732 ) GUNDEL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.572
( 732 ) GUNDEL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.573
( 732 ) GUNDEL Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 145.083
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.084
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.085
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 145.086
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
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( 111 ) 146.082
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 147.674
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 148.230
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 148.703
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 149.857
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 150.866
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 153.167
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 153.742
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 155.653
( 732 ) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 156.348
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 156.732
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 156.734
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 158.490
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 158.545
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.043
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.104
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 159.224
( 732 ) Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 160.129
( 732 ) Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)
( 111 ) 160.150
( 732 ) Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)
( 111 ) 160.151
( 732 ) Pécsi Egyházmegye, Pécs (HU)
( 111 ) 167.921
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 173.812
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 173.833
( 732 ) Bóna László, Kiskunlacháza (HU)
Szász Sándor, Budapest (HU)
( 111 ) 175.127
( 732 ) Allied Van Lines, Inc., Westmont, Illinois (US)
( 111 ) 177.743
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.789
( 732 ) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
( 111 ) 178.203
( 732 ) Masonite International Corporation, Concord, Ontario (CA)
( 111 ) 178.516
( 732 ) Lincoln Global, Inc., City of Industry (US)
( 111 ) 181.105
( 732 ) GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, County of New Castle, Delaware (US)
( 111 ) 184.479
( 732 ) BRICOSTORE HOLDING, Montgeron (FR)
( 111 ) 184.480
( 732 ) BRICOSTORE HOLDING, Montgeron (FR)
( 111 ) 187.333
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 192.572
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 195.309
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 111 ) 195.318
( 732 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 201.193
( 732 ) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 205.474
( 732 ) Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)
A rovat 48 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 853.745
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.031.667
( 541 ) GSRD
( 511 ) 18, 25
( 450 ) GAZ
( 111 ) 1.031.667
( 541 ) GSRD
( 511 ) 18, 25
( 450 ) GAZ
( 111 ) 1.055.247
( 546 )

( 511 ) 32, 35
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.057.844
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.075.720
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.093.684
( 541 ) Kex
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.812
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( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.881
( 546 )

( 511 ) 11, 19, 21
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.893
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.900
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.912
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 35-36
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.926
( 546 )

( 511 ) 35-36, 39, 41
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.947
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( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.952
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 5, 9-10, 17, 24-25, 35, 38, 41-42, 44
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.954
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.970
( 546 )
( 511 ) 9, 16, 35-36, 43
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.971
( 546 )
( 511 ) 9, 16, 35-36, 43
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.972
( 541 ) HOTELCARD
( 511 ) 9, 16, 35-36, 43
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.101.978
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( 546 )

( 511 ) 9, 17-18
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.011
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.050
( 546 )

( 511 ) 30, 32-33, 39
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.068
( 546 )

( 511 ) 7, 35
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.078
( 541 ) HybriCoat
( 511 ) 1
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.084
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2012.01.05.
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( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.129
( 541 ) AlkaLife
( 511 ) 1, 5, 32
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.135
( 546 )
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.137
( 541 ) ALIOMATIC
( 511 ) 7, 11
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.159
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.188
( 546 )

( 511 ) 9, 16, 35-36
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.258
( 546 )
( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.310
( 541 ) Grandma~s Finest
( 511 ) 16, 30
( 580 ) 2012.01.05.
( 450 ) GAZ 51/2011
( 111 ) 1.102.349
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( 546 )

( 511 ) 9, 11, 37, 42
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.366
( 546 )

( 511 ) 35-36, 39
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.390
( 541 ) MyMobai
( 511 ) 35, 41-42
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.399
( 541 ) RAUWORKS
( 511 ) 17, 19-20
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.460
( 541 ) GRANTA
( 511 ) 7, 9, 12, 16, 25, 28, 35, 37-39
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.474
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2012.01.12.
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( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.585
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 40, 42
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.610
( 546 )

( 511 ) 12
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.633
( 546 )

( 511 ) 7, 11, 42
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.655
( 546 )
( 511 ) 41-42
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.674
( 546 )

( 511 ) 29, 35, 43
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.767
( 541 ) BOY CHANEL
( 511 ) 14, 18, 25
W180

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 9. szám, 2012.05.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.769
( 541 ) DIADONAL
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.777
( 541 ) belenco
( 511 ) 19-20, 35
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.788
( 541 ) Kampmann. Genau mein Klima.
( 511 ) 6, 9, 11
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.814
( 541 ) M-lady
( 511 ) 8, 16, 35
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.862
( 546 )

( 511 ) 6, 14, 35
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.867
( 546 )
( 511 ) 3, 6-9, 16, 22
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.887
( 541 ) SYSTANE
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.891
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( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.902
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.921
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11, 16-17, 21
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.951
( 541 ) ROVESE
( 511 ) 11, 19-20
( 580 ) 2012.01.12.
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( 450 ) GAZ 52/2011
( 111 ) 1.102.977
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 12
( 580 ) 2012.01.12.
( 450 ) GAZ 52/2011
A rovat 56 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 263.315
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 832.994
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 890.405
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.028.132
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.072.330
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.797
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.819
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.856
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.919
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.958
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.973
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.980
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.981
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.994
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.087.996
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.016
( 151 ) 2012.04.26.
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( 111 ) 1.088.024
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.073
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.083
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.084
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.136
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.210
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.255
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.257
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.272
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.286
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.296
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.303
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.306
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.352
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.361
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.376
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.392
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.396
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( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.407
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.432
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.533
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.548
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.560
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.589
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.595
( 151 ) 2012.04.26.
( 111 ) 1.088.618
( 151 ) 2012.04.26.
A rovat 42 darab közlést tartalmaz.
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