Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 205.758
( 151 ) 2012.05.07.
( 210 ) M 11 02645
( 220 ) 2011.08.19.
( 732 ) Sipka Judit, Budapest (HU)
( 541 ) Novogratz
( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
falikárpitok.
( 111 ) 205.871
( 151 ) 2012.03.29.
( 210 ) M 11 00509
( 220 ) 2011.02.21.
( 732 ) Oregon Machinery Trading, Milwaukie (Oregon) (US)
( 740 ) dr. Tasnádi Zoltán ügyvéd,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok.
( 111 ) 206.274
( 151 ) 2012.05.21.
( 210 ) M 09 03338
( 220 ) 2009.11.17.
( 732 ) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) COLOR PONT
( 511 ) 1 Ipari vegyi termékek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták.
4 Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok.
19 Nem fém építőanyagok.
( 111 ) 206.275
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02707
( 220 ) 2011.08.26.
( 732 ) Blombergs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. László Judit, László Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Blombergs
( 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 ) 206.276
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 10 03891
( 220 ) 2010.12.22.
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
32 Sörök.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.277
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03352
( 220 ) 2011.10.19.
( 732 ) Giorgifred Co., Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Gombakonzervek, üveges, fagyasztott, pácolt és savanyított gombák, gomba- és zöldségsaláták, fagyasztott és
panírozott zöldségek, fagyasztott panírozott sajtok és szójafehérjéből készült tengeriétel-utánzatok.
( 111 ) 206.278
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03665
( 220 ) 2011.11.16.
( 732 ) Trendhome Kft. 100%, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 206.279
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03184
( 220 ) 2011.10.10.
( 732 ) Harmath Csaba, Budapest (HU)
Dunay Péter, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.280
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03736
( 220 ) 2011.11.23.
( 732 ) Gellér Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tiber Péter, Budapest
( 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.
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.
( 111 ) 206.281
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03567
( 220 ) 2011.11.10.
( 732 ) Kaposvári Roxínház Egyesület, Szenna (HU)
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( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; közérdekű információk terjesztése és az ehhez kapcsolódó propaganda- és
reklámtevékenység.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási tárgyú információk;
show-műsorok; szíházi produkciók; oktatás vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; élő előadások
bemutatása; szabadidős szolgáltatások nyújtása.
( 111 ) 206.282
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03096
( 220 ) 2011.10.03.
( 732 ) BUSZ-ON Magazin Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Incze Tamás Álmos, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35 Reklámozás és ügyletek.
( 111 ) 206.283
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03086
( 220 ) 2011.09.30.
( 732 ) KERRAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KERRAK
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
20 Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok
fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.
( 111 ) 206.284
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03082
( 220 ) 2011.09.29.
( 732 ) Szabó János 100%, Debrecen (HU)
( 541 ) SUHANO
( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
( 111 ) 206.285
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02920
( 220 ) 2011.09.15.
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( 732 ) Friesland Brands B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MILLI GOOD MORNING
( 511 ) 29 Tej és tejtermékek, köztük sajt, vaj (csökkentett zsírtartalmú is), tejszín, tejföl, sűrített tej, tejpor, kávétejszín,
író, joghurt, túró, tejsavó, emberi fogyasztásra alkalmas proteinek, tej és tejtermékek gyümölcsös ízesítéssel,
gyümölcslevekkel,dióval és más összetevőkkel és/vagy ízesítőkkel; tejitalok, melyekben a tej a fő összetevő;
ehető olajok és zsírok; gyümölcsszószok; margarin (csökkentett zsírtartalmú is); kávétajszín helyettesítők,
úgynevezett "krémesítők" vagy "fehérítők"; tejsodóhozzáadott gyümölccsel vagy anélkül, gyümölcslével, dióval
és más összetevőkkel és/vagy ízesítőkkel.
32 Alkoholmentes italok, köztük gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, köztük gyümölcsitalok
hozzáadott tejsavóval; italok melyeknek gyümölcslé az alapja és hozzáadott tejterméket tartalmaznak; szörbetek;
szirupok és más készítmények italokkészítéséhez.
( 111 ) 206.286
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02455
( 220 ) 2011.08.01.
( 732 ) Kiss és Társai Kft., Pánd (HU)
( 740 ) dr. Csvila István ügyvéd, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Petőfi pezsgő
( 511 ) 33 Borok, pezsgők.
( 111 ) 206.287
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 01368
( 220 ) 2011.05.02.
( 732 ) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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( 111 ) 206.288
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 01404
( 220 ) 2011.05.04.
( 732 ) Marcus Schreiter 100%, Uetersen (DE)
( 740 ) Dr. Kozma Gábor,Dr. Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32 Pilsen eredetmegjelölés területéről származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 206.289
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02490
( 220 ) 2011.08.03.
( 732 ) Vincze Mariann Lilla, Budapest (HU)
Pócs Tamás Ferenc, Budapest (HU)
( 541 ) Napoleon Boulevard
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 206.290
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02671
( 220 ) 2011.08.23.
( 732 ) MasterCard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; előfizetések intézése
távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs
ügynökségek; önköltség-elemzések; hirdetési helykölcsönzése; könyvvizsgálat; állásközvetítő irodák;
számítógépes nyilvántartások kezelése; könyvelés; számlázás; árubemutatás; közvélemény-kutatás; piaci
tanulmányok; üzleti információk; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];adatgyűjtés
kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; konzultáció személyzeti kérdésekben; üzletszervezési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
üzleti menedzseléselőadóművészek részére; sajtófigyelés; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
szövegfeldolgozás; titkársági szolgáltatások; gyorsírás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
újság-előfizetések intézése mások számára; kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
becslés kereskedelmi ügyletekben; lábon álló fa értékbecslése; gyapjúanyagok becslése; bérszámfejtés;
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; szponzorok felkutatása; segítségnyújtás
üzletvezetéshez;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; áruk bemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból; gazdasági előrejelzések; árverés; eladási propaganda mások számára;

irodagépek és készülékek kölcsönzése; reklámidő bérletetávközlési médiumban; reklámanyagok kölcsönzése;
elosztó-, adagoló-automaták kölcsönzése; fénymásoló gépek kölcsönzése; reklámszövegek publikálása; gépírási
szolgáltatások; rádiós reklámozás; szabadtéri hirdetés; áruminták terjesztése; reklámanyagokterjesztése;
reklámszövegek szerkesztése; reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetések
levélben megrendelve; televíziós reklámozás; iratmásolás; statisztikák összeállítása; információknak
számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; adóbevallások elkészítése; számlakivonatok összeállítása; hirdetési oldalak
készítése; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szállodaiüzletvezetés; mások árui és szolgáltatásai
engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; vásárlási megrendelések ügyintézése; közönségszolgálat;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; költöztető szolgálat vállalkozások
számára;árösszevetési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások
számára; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető
személyeknek]; fénymásolás;szakvéleményadás gazdasági ügyekben.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szolgáltatások, mégpedig üzletek
közötti (business-to-business) kifizetések és a kapcsolódó átutalási adatok feldolgozása; elektronikus számla
benyújtási és kifizetésiszolgáltatások számlaadók, vevőszolgálati szervezetek és kifizetők részére;
ügylet-engedélyezési és végrehajtási szolgáltatások elektronikus pénzalapokkal és valuta-átutalásokkal
kapcsolatban; számlázási és átutalási adatok feldolgozása és továbbításamások számára globális komputeres
információs hálózaton keresztül; számla-kifizetési szolgáltatások; számla-kifizetési szolgáltatások weboldalon
keresztül; on-line bankári tevékenység; pénzügyi szolgáltatások; bankári és hitel-szolgáltatások;hitelkártya, betéti
kártya, terhelési kártya és tárolt értékű előrefizetett kártya szolgáltatások nyújtása; bankári, fizetési, hitel, betéti,
terhelési, készpénz- kifizetési, tárolt értékű letét hozzáférési szolgáltatások; hitelkártya, betéti kártya,terhelési
kártya, előrefizetett kártya és tárolt értékű kártya szolgáltatások; csekk hitelességét ellenőrző és csekk-beváltó
szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, mégpedig bankári tevékenység, hitelkártya szolgáltatások, betéti kártya
szolgáltatások,terhelési kártya szolgáltatások, előrefizetett kártya szolgáltatások tárolt értékű kártyákon keresztül,
elektronikus hitelezési és terhelési szolgáltatások, váltó kifizetési és bemutatási szolgáltatások,
készpénz-kifizetési, csekk hitelességét ellenőrző,csekkbeváltási, letét hozzáférési és bankautomata szolgáltatások,
ügylet-engedélyezési és végrehajtási szolgáltatások, ügylet- összehangolási, készpénzkezelési, államkötvény
kifizetési, összesített vitarendezési szolgáltatások a fizetőkártyák területén,elektronikus fizetés-teljesítési
szolgáltatások, fizetési tranzakció hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások, értékcsere szolgáltatások, mégpedig
biztonságos elektronikus készpénzügyletek és elektronikus készpénzátutalások nyilvános komputerhálózatokon
keresztül az elektronikus kereskedelem elősegítésére, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi információk
nyújtása, mégpedig hitelkártya és betéti kártya adatok és jelentések, pénzügyi nyilvántartások vezetése,
elektronikuspénzalap-átutalási és pénzváltási szolgáltatások, pénzügyi becslési és kockázatkezelési szolgáltatások
mások számára a fogyasztási hitel területén; pénzügyi tájékoztatás nyújtása globális számítógépes hálózaton
keresztül, pénzügyi tájékoztatásbiztonságos információs számítógépes hálózat segítségével, és valamennyi fenti
szolgáltatással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil távközlési
eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatásoktámogatására, mégpedig fizetési szolgáltatások
vezeték nélküli készülékeken keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása on-line, elektronikus hálózatokon
keresztül teljesített kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; pénzügyi elemzés és konzultáció;bankautomata
szolgáltatások; mind on-line, számítógépes adatbázison vagy távközlési eszközön keresztül, mind az eladás
helyén lebonyolított pénzügyi tranzakciók feldolgozása; kártyatulajdonosok bankautomatán keresztül
lebonyolított pénzügyitranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozó szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása az egyenleg
részleteiről, a befizetésekről és a pénzkivétekről a kártyatulajdonosoknak a bankautomatán keresztül; pénzügyi
elszámolási és pénzügyi felhatalmazási szolgáltatásokpénzügyi fizetési tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban;
utazási biztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási utalványok kiállítása és beváltása; intézvényezett
hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információ ellenőrzése; pénzügyinyilvántartások vezetése; elektronikus
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pénzalap-átutalási és valutaváltási szolgáltatások; távfizetési szolgáltatások; tárolt értékű elektronikus pénztárca

szolgáltatások, mégpedig elektronikus pénzalap- és valuta-átutalási szolgáltatások, elektronikusfizetési
szolgáltatások, előre feltöltött telefon hívókártya szolgáltatások, készpénz kifizetési szolgáltatások, és
ügylet-engedélyezési és lebonyolító szolgáltatások; terhelési és hitelezési szolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás
azonosítási eszközök(válaszoló radarkészülékek) segítségével; terhelési és hitelezési szolgáltatások nyújtása
kommunikációs és távközlési eszközök segítségével; csekkellenőrző szolgáltatások; utazási csekkekhez és utazási
utalványokhoz kapcsolódó kibocsátási és beváltásiszolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil
távközlési eszközökön keresztül végzett kiskereskedelmi szolgáltatások elősegítésére, beleértve a vezeték nélküli
eszközökön keresztül nyújtott fizetési szolgáltatásokat; hitelezési és terhelésitranzakciók lebonyolítása telefonon
és távközlési kapcsolaton keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása on-line, hálózatokon vagy más elektronikus
eszközökön keresztül, elektronikusan digitalizált információ használatával végzett kiskereskedelmiszolgáltatások
elősegítésére; értékcsere szolgáltatások, mégpedig biztonságos értékcsere, ideértve az elektronikus készpénzt,
intelligens kártyák segítségével elérhető számítógépes hálózatokon keresztül; pénzügyi szolgáltatások telefonon
keresztül és egyglobális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; pénzügyi szolgáltatások nyújtása
globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; e-pénz szolgáltatások; elektronikus pénztárca
szolgáltatások és letéti pénz szolgáltatásoktelefonon és interneten keresztül; elektronikus pénztárca
szolgáltatások, mégpedig online elektronikus pénzszámlák és szolgáltatások nyújtása fogyasztók és online
kereskedők számára, ahol a fogyasztók befektetik e-pénztárca számláikat, és az onlinekereskedők (vállalatok) az
interneten keresztül teljesítenek és kapnak kifizetéseket és átutalásokat; tárolt értékű számla kezelése, mégpedig
azon fogyasztók vagy kereskedők (vállalatok), akik hitelkártyákkal, terhelési kártyákkal vagy
fizetőkártyákkalfizetnek az árukért, ellátása e-pénztárca számlával az ügylet során történő fizetés biztonságossá
tétele érdekében; fizetés lebonyolítási lehetőségek vagy fizetési szolgáltatói szolgáltatások online vagy egyéb
kereskedőknek (vállalkozásoknak), mégpedig afogyasztók részéről a kereskedők részére több csatornán, beleértve
az online és automata telefonon keresztül eszközölt fizetések lebonyolítása; vevőazonosítás és ügylet
hitelességének ellenőrzése elektronikus kereskedelmi tranzakcióknál; ingatlanszolgáltatások; ingatlanvagyon
szolgáltatások; ingatlanbecslések; ingatlan beruházás kezelése; ingatlan beruházási szolgáltatások;
ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás ingatlantulajdonosok számára; ingatlannal kapcsolatos
biztosításiszolgáltatások; ingatlan finanszírozása; ingatlanügynöki munka; ingatlanbecslések; ingatlanügynöki
szolgáltatások; ingatlan felértékelése; ingatlan adminisztráció; ingatlannal kapcsolatos pénzügyi ügyletek
adminisztrációja; ingatlankölcsönök nyújtása;ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;
ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárláshoz kapcsolódó pénzügyi
szolgáltatások; ingatlanfedezetű kölcsön- megállapodások megkötése; közösingatlantulajdon intézése;
ingatlanvásárlás megfinanszírozásának intézése; segítségnyújtás részesedés megszerzésében ingatlanban;
tőkeberuházás ingatlanban; kereskedelmi tulajdon beruházási szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos
pénzügyiszolgáltatások; tulajdon eladásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdonú ingatlan
pénzügyi értékbecslése; bérelt ingatlan pénzügyi értékbecslése; ingatlan bérbeadásának intézése; ingatlanbérlések
intézése; ingatlanlízing;ingatlantulajdon lízing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos vagyonkezelési szolgáltatások;
tulajdonbecslés; ingatlanállomány kezelése; vagyonkezelés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások; ingatlanbecslésekkel kapcsolatos tanácsadóiszolgáltatások; társasági ingatlan tanácsadói
szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos
konzultációs szolgáltatások; ingatlanvagyonnal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; ingatlanpiaccalkapcsolatos
tájékoztatás nyújtása; ingatlanszerzéssel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztásával kapcsolatos
kutatási szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és a követelés fedezése jelzáloggal; pénzügyi szolgáltatások
nyújtása globálisszámítógépes hálózat vagy az internet segítségével vásárlási igények benyújtására,
jóváhagyására, adatgyűjtésére és összehangolására; konzultációs szolgáltatások fizetési megoldásokkal, banki
műveletekkel, hitelkártyával, terhelési kártyákkal,fizetőkártyákkal és bankautomata szolgáltatásokkal
kapcsolatban; fizetési megoldások megvalósítása; hitelkockázat felbecsülése; visszafizetési program kezelése;
e-banki szolgáltatások; teljesítés kezelése; nagy kockázatú számla kezelése; könyvvizsgálatiellenőrzési
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nyomvonal (audit-trail) analízis, azaz pénzügyi tranzakciók dokumentációjának elemzése; pénzügyi adatbázis

kezelése; információ nyújtása számítógépen tárolt adatbankból vagy az interneten keresztül, pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatban;pénzügyi információ nyújtása az interneten és más számítógépes hálózatokon
keresztül.
( 111 ) 206.291
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02675
( 220 ) 2011.08.24.
( 732 ) Lengyel István, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére.
( 111 ) 206.292
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02822
( 220 ) 2011.09.06.
( 732 ) Kovács Attila, Szeged (HU)
( 740 ) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
( 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.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;
művirágok.
( 111 ) 206.293
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02828
( 220 ) 2011.09.07.
( 732 ) DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Pálházi Gábor, Pálházi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 206.294
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02981
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( 220 ) 2011.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Pont-a valódi világ
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.295
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02982
( 220 ) 2011.09.22.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Gasztroangyal
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.296
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02984
( 220 ) 2011.09.22.
( 732 ) Quinvest Vagyonkezelő és Befektetési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Valovits Viktória, Budapest
( 541 ) Korona Élelmiszer Sziget
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 206.297
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02989
( 220 ) 2011.09.22.
( 732 ) Celsus Természetgyógyászati Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Újságok, magazinok.
35 Reklámozás, hirdetés.
41 Újságok, magazinok szerkesztése, kiadói tevékenység.
( 111 ) 206.298
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02661
( 220 ) 2011.08.23.
( 732 ) Varga Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koczor Péter, Koczor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9 Hanglemezek, CD-ROM (kompakt) lemezek, kazetta lejátszók.
16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, óvodák (nevelés), rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós
szórakoztatás, könyvkiadás.
( 111 ) 206.299
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02991
( 220 ) 2011.09.22.
( 732 ) SUPER 4 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátóipar; szálláshely lefoglalása (időleges).
( 111 ) 206.300
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 02820
( 220 ) 2011.09.06.
( 732 ) PIKÓ Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft., Füzesgyarmat (HU)
( 546 )

( 511 ) 20 Rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből.
( 111 ) 206.301
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03145
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - Az egyetlen ilyen üzlet az Ön környékén
( 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.
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.
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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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.302
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03153
( 220 ) 2011.10.06.
( 732 ) Globomax Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38 Képi adatközvetítés, információtovábbítás és archiválás.
( 111 ) 206.303
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03159
( 220 ) 2011.10.07.
( 732 ) MERKAPT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
( 111 ) 206.304
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03140
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - Ne maradjon le erről az ajánlatról
( 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.
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.
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
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(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.305
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03141
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - A legjobb üzlet az Ön környékén
( 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.
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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.306
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03142
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - Éljen ezzel az ajánlattal
( 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.
18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
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lószerszámok.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.307
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03143
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - Alacsony árak, nagy választék
( 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.
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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.308
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 11 03144
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) PEPCO Marketing Sp. z.o.o., Poznan (PL)
( 740 ) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPCO - Minden nap alacsony árak
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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nyomdabetűk; klisék.

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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és 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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
( 111 ) 206.309
( 151 ) 2012.05.22.
( 210 ) M 10 01036
( 220 ) 2010.03.30.
( 732 ) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) e-jogtár
( 511 ) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; CD ROMs és DVDs, elektronikus házi kommunikációs
terminálok és ezek részei szórakoztató, információs információs és kommunikációs szolgáltatásokhoz,
számítógépes programok, számítógépes szoftverek internetrőltörténő szoftvere letöltéshez, weboldal készítő
számítógép programok, számítógépes operációs szoftverek, előre felvett számítógépes szoftver programok
lemezen, kártyán, szalagon rögzítve, interaktív multimédiás szoftver programok üzleti és szórakoztatócélból,
video kimeneti berendezések, számítógépes analízis programok, video programok; hang és kép átviteli eszközök,
beleértve a, CD-ROM-k DVD-k, USB-k, mágneses adathordozók, hajlékony lemezek, és ezen adathordozókon
tárolt hatályos joganyagok,jogszabálygyűjtemény, jogi iratminta-gyűjtemények, jogi adatbázisok.
41 Nevelés; oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciaszervezés jogi
tevékenységgel összefüggésben.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző,
kutató és adatbázis szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés jogi
tevékenységgel összefüggésben.
45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 206.310
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 12 00343
( 220 ) 2012.02.02.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) LAURIX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 206.311
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02330
( 220 ) 2011.09.06.
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( 732 ) Meta-MPI Kft., Kecel (HU)

( 546 )

( 511 ) 9 Chipek (integrált áramkörök); ellenőrző berendezések, elektromos.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása, tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az
idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 206.312
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02637
( 220 ) 2011.08.19.
( 732 ) Prágai Trade Kft., Magyarbánhegyes (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Víz, ásványvizek, szénsavas vizek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 206.313
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02334
( 220 ) 2011.07.21.
( 732 ) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 554 )

( 511 ) 30 Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,
gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle
félkész tészták.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 206.314
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( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 01961
( 220 ) 2011.06.20.
( 732 ) Soós Gábor József, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 206.315
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 01960
( 220 ) 2011.06.20.
( 732 ) Soós Gábor József, Budapest (HU)
( 740 ) Tiber Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 206.316
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02692
( 220 ) 2011.08.24.
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Linco. Ennivaló áron
( 511 ) 29 Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarint.
( 111 ) 206.317
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03472
( 220 ) 2011.10.28.
( 732 ) PHYS Fejlesztő Laboratórium Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Fekete Zsuzsa,Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )
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( 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; tűzoltó készülékek.
( 111 ) 206.319
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03112
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) CAD Productions Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, 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, fémmegmunkáló gépek,adagolók [géprészek], anyagmozgató gépek [berakodáshoz és
kirakodáshoz], aprítógépek, elektromos, háztartási használatra, befecskendezők motorokhoz, befogókészülékek
szerszámgépekhez, betétek szűrőgépekhez, bélyegzőgépek, boronák, cukoripari gépek,csapágyak [géprészek],
csapágyak, önkenő; csapágyak tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez, csapok
[gépek vagy motorok részei], csapószelepek, szelepcsappantyúk [géprészek], csatlakozások [géprészek],
csavarmenetfúró gépek,csigasor, emelőcsigák, csigák [géprészek], csomagológépek, csomagzáró gépek ipari
használatra, csomagológépek [szállításhoz], csónakmotorok, csörlők [emelésre], csörlők [húzásra],
csúszószerkezetek kötőgépekhez, dagasztógépek, gyúrógépek, darálókháztartási használatra, nem kézi, daruk
[emelőgépek], dezintegrátorok, aprítógépek, dinamók, dinamókefék, dinamószalagok, dobok [géprészek],
dobozok matricáknak [nyomdaipar], dohányfeldolgozó gépek, dombornyomó gépek, döngölőgépek, dróthúzó
készülékek,dugattyúgyűrűk, dugattyúk [gépek vagy motorok részei], dugattyúk hengerekhez, dugattyúk
motorokhoz, ekevasak, ekék, elektromotorok, villamos motorok, nem földi járművek részére, emelő készülékek,
emelőberendezések, emelőgépek, emelőszerkezetek [gépek],enyvezőgépek, esztergák [szerszámgépek],
etetőgépek haszonállatoknak, exkavátorok, facsarógépek (mosodai -), faipari gépek, fazekaskorongok, fejőgépek,
(fel)töltőkompresszorok, felvonók, liftek, a sífelvonók kivételével, felvonóláncok [géprészek],festőgépek,
fékbetétek, nem járművekhez, fékfogas ívek, nem járművekhez, fékpofák, féksaruk, nem járművekhez,
fémmegmunkáló gépek, fényező gépek és készülékek, elektromos, fényszedő gépek, fogasléces emelők,
fordulatszám-csökkentő áttételek, nemszárazföldi járművekhez, forgattyúházak, karterek gépekhez és
motorokhoz, forgattyúk [géprészek], forgattyús tengelyek, főtengelyek, földmunka gépek, fúrófejek [géprészek],
fúrógépek, fúrógépek (elektromos kézi -), fúrókoronák [géprészek], fúrótokmányok[géprészek], fúvógépek,
függő csapágytartók [géprészek], függöny húzó készülékek, (elektromos -), fűnyírógépek, fűrészek [géprészek],
fűrészgépek, fűrészlapok [géprészek], gépkalapácsok, gőzkalapácsok, golyóscsapágyak,
golyóscsapágy-gyűrűk,gördülőcsapágyak gépekhez, gördülőhidak, görgőscsapágyak, gőzcsapdák,
kondenzedények, gőzgépek, gőzgépek kazánjai, gyalugépek, gyomláló/saraboló gépek, hajlító gépek,
hajómotorok, hajtóláncok, erőátviteli láncok nem földi járművek részére, hajtóláncok,nem földi járművek
számára, hajtómű nem szárazföldi járművekhez, hajtó(mű)motorok, nem szárazföldi járművekhez, hajtóművek
szövőgépekhez, hangtompítók motorokhoz, hálóhúzó gépek [halászat], hámozógépek, háztartási robotgépek,
elektromos, hengerekmotorokhoz, hengerfejek motorokba, hengerművek, hengersorok, hengersorok hengerei,
hevederek szállítószalagokhoz, hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi járművekhez,
hidraulikus motorok, hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz,hóekék, horonymaró gépek,
kidobószerkezetek, kilökőszerkezetek, kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz, kompresszorok [gépek],
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kompresszorok hűtőgépekhez, konvejorok [gépek], konzervnyitók, elektromos, konyhai gépek *, elektromos,

köszörűgépek,köszörűkövek [géprészek], kötélgyártó gépek, kuplungok, nem szárazföldi járművekhez,
lyukasztógépek, perforálógépek, marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csövekhez,
mechanikus tekerőberendezések, mechanikusan működtetett, kézbentartható szerszámok, meghajtó szerkezetek,
nem szárazföldi járművekhez, menetvágó gépek, motorházfedelek [géprészek], motorhengerek, motorok
légpárnás járművekhez, motorok, nem szárazföldi járművekhez, motorok repüléshez, motoros kultivátorok,
olajozók,zsírzók [géprészek], palackdugaszoló gépek, palackkupakoló gépek, rugók [géprészek], sajtók [gépek
ipari használatra], sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez, sűrített levegős pisztolyok masztix kilövésére,
szalmakötöző gépek, szállítószalagok,szerszámok [géprészek], szénaforgató gépek, tengelycsapok [géprészek],
tengelyek gépekhez, tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez, tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek],
tokmányok [géprészek], tokok, vázak [géprészek], árbocdaruk, oszlopdaruk,élelmiszergyártó gépek,
(elektromechanikus -), élezőgépek, szerszámköszörűk, öntödei gépek, öntőformák [géprészek], tűzőgépek,
útépítő gépek, vágó-, sorjázógépek, vegyipari gépek (elektromechanikus -), ventilátorok motorokhoz, verőgépek,
mángorlógépek,vetélők, hajók [géprészek], vetőgépek, vezérlések gépekhez, vezérlőkábelek gépekhez vagy
motorokhoz, vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz, védő lapok, védőpajzsok [géprészek], vésők
gépekhez, vibrátorok [gépek] ipari használatra, összekötő rudak,hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz,
üzemanyag-átalakítók belső égésű motorokhoz, üzemanyag-takarékberendezések motorokhoz.
40 Anyagmegmunkálás, fémmegmunkálás, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, fémbevonat
készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hőkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, kovácsolás, köszörülés,
krómozás, laminálás, nyújtás, mágnesezés,metszetkészítés, vésés, ruhák átalakítása, ruhavarrás, vulkanizálás
[anyagkezelés].
42 Tudományos és műszakiszolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és
kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás és fejlesztés mások
részére, anyagpróba,csomagolástervezési szolgáltatások, fizikai kutatások, gépjárművek műszaki vizsgálata,
grafikusművészi tervezési szolgáltatások, ipari formatervezés, mechanikai kutatás, minőség-ellenőrzés, műszaki
kutatás, műszaki szakértői tevékenység, szakvéleményekadása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 111 ) 206.320
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03514
( 220 ) 2011.11.07.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 541 ) Kend
( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só,
mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 206.321
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02867
( 220 ) 2011.09.09.
( 732 ) PROMEDTRON Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;
ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
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38 Távközlés; on-line adatforgalmazás; on-line információ küldés.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 206.322
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03824
( 220 ) 2011.11.30.
( 732 ) Corvus Hungary Kft., Ballószög (HU)
( 740 ) dr. Deák Tibor, Dr. Deák Tibor Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
( 111 ) 206.323
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 00366
( 220 ) 2011.02.09.
( 732 ) EZ Parkolók Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EZ PARK
( 511 ) 36 Pénzügyi szolgáltatások, pénzhelyettesítő eszközök, parkoló kártyák kibocsátása; ingatlanügyletek, saját
tulajdonú és bérelt ingatlanok kezelése, vagyonkezelés - kifejezetten parkolóházak, parkolási célú ingatlanok
vonatkozásában.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, autómosás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; garázsbérlet; különösen parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek
bérlete.
( 111 ) 206.324
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03023
( 220 ) 2005.10.27.
( 732 ) Olymp Bezner GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen (DE)
( 740 ) S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25 Ingek, blúzok, vállkendők, pizsamák, hálóingek, nyakkendők, kötöttáruk, különösen pulóverek, kötött
kabátok, pólóingek, pólók, zoknik, övek.
( 111 ) 206.325
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02713
( 220 ) 2011.08.26.
( 732 ) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
( 740 ) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 29 Baromfihús-, húskivonatok, tojások.
( 111 ) 206.326
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03193
( 220 ) 2011.10.11.
( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30 Kalács.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 206.327
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03192
( 220 ) 2011.10.11.
( 732 ) SYKOMOR Belsőépítészeti és Kereskedelmi Kft., Budapest (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.
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.
( 111 ) 206.328
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03512
( 220 ) 2011.11.07.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 541 ) Kenyeres Pajtás
( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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( 111 ) 206.329
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03513
( 220 ) 2011.11.07.
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 541 ) Pirítós Palkó
( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 206.330
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03266
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) Com-Ron Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki szakértői
tevékenység; kutatás és fejlesztés másokrészére.
( 111 ) 206.331
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03596
( 220 ) 2011.11.11.
( 732 ) Illés Csók és Társa Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10 Meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra; testüregek tisztításra
szolgáló készülékek; orrváladék eltávolító eszközök.
( 111 ) 206.332
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02936
( 220 ) 2011.09.12.
( 732 ) KSW LATTE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29 Tej és tejtermékek.
( 111 ) 206.333
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03598
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( 220 ) 2011.11.14.
( 732 ) Fafurdancs 2000 Kft., Nyíregyháza - Oros (HU)
( 740 ) dr. Szőke Norbert ügyvéd, Nyíregyháza
( 541 ) Guido
( 511 ) 20 Bútorajtók, bútorok, bútorszerelvények, nem fémből, fürdőszoba bútorok, konyhabútorok.
( 111 ) 206.334
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03588
( 220 ) 2011.11.11.
( 732 ) Hun K3 Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zsolt, Dr. Horváth Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11 Kályhák [fűtőkészülékek].
( 111 ) 206.335
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03269
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Alkohol tartalmú italok (pezsgő).
( 111 ) 206.336
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02796
( 220 ) 2011.09.05.
( 732 ) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Borok.
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( 111 ) 206.337
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03437
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Pezsgők.
( 111 ) 206.338
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03270
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Alkohol tartalmú italok (pezsgő).
( 111 ) 206.339
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03267
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
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.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
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( 111 ) 206.344
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03260
( 220 ) 2011.10.14.
( 732 ) Pécsváradi Agrover Kft., Pécsvárad (HU)
( 541 ) VADVILÁG
( 511 ) 29 Vadhús, vadhús kivonatok, vadhúsból készült termékek, tartósított vadhús, vadhúsból készült konzervek,
fagyasztott vadhús; vadhús; hús tartósított; húskivonatok; húskonzervek; hentesáruk; májpástétom; sonkák.
( 111 ) 206.345
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03745
( 220 ) 2011.06.27.
( 732 ) Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)
( 541 ) ÉMÁSZ Az Áramszolgáltató
( 511 ) 35 Reklámozás, marketing.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.
( 111 ) 206.346
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03436
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) Vinatus Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vinatus
( 511 ) 33 Borok.
35 Borokkal való kereskedelem.
( 111 ) 206.347
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03581
( 220 ) 2011.11.11.
( 732 ) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIRQUE DU SOEIL
( 511 ) 9 Zene és/vagy videó, betétdalok, és/vagy színházi vagy drámai előadások tárolására és előállítására szolgáló
előre rögzített médiaeszközök, különösen zenei lemezek, video lemezek, CD lemezek, DVD lemezek, interaktív
CD lemezek, diszkek, musicalekrőlkészült mozgóképek, színházi és drámai előadások; CD és DVD lemezek
tárolására szolgáló tokok; napszemüvegek és napszemüvegtokok; szemüvegek és szemüvegtokok; díszítő
mágnesek; szórakoztató és oktató szoftverek, különösen multimédiás interaktívszámítógépes játék szoftverek, CD
lemezre és más csak olvasható formátumokra rögzített, a zene, a színművészet és a különféle művészetek terén
szórakoztató és/vagy oktató tartalmakat hordozó multimédia szoftver; nyilvános telefonoknál
használatosmágnesesen kódolt kártyák; zene, hang és videó rögzítésére szolgáló eszközök, letölthető zene, hang
és videó rögzítésére szolgáló eszköz; egerek és egérpadok; csipogókhoz, telefonokhoz, zsebszámítógépekhez
(PDA), tabletekhez és MP3 lejátszókhoz tartozótokok; mobiltelefon díszek; pendrive-ok; videojátékok,
számítógépes és elektronikus játékok.
16 Nyomdaipari termékek, mint magazinok, brosúrák, programfüzetek, cirkuszokról, szórakoztatásról és a
művészetekről szóló könyvek és emlékkönyvek, poszterek, litográfiák, naptárak, naplók, jegyzettömbök,
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matricák, díszítő tetoválások, papírzászlók, lobogókés zászlók, kifestő könyvek, festő és színező készlet

gyermekek részére, képregények, albumok, névjegyalbumok, könyvjelzők, levélbontó kések, fotóalbumok,
határidőnaplók, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok, csomagolópapír, papír ésműanyag
bevásárlószatyrok, zsákok, szatyrok, műanyag sporttáskák, műanyag ajándékszatyrok, szövet ajándékszatyrok,
papíráruk, bekeretezett képek; tollak, ceruzák, íróasztali kiegészítők, toll és ceruza készletek, nyilvános
telefonoknál használatos nemmágnesesen kódolt kártyák; zenéhez kapcsolódó nyomtatott publikációk;
könyvtámaszok; tolltartók; papírszorító rudak [írógépeken]; üdvözlőlapok, képeslapok; képek; napirendek;
jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; matricafüzetek; mappák, akták, irattartók;festmények; papír alátétek.
25 Ruházati cikkek és kiegészítők, különösen topok, ingek, pulóverek, pólók, dzsörzék [ruházat], szvetterek,
kardigánok, trikók, spagetti pántos topok, nadrágok, melegítőnadrágok, rövidnadrágok, fűzővédők, női és férfi
fehérnemű; női és férfi alsóneműk,különösen alsónadrágok, boxer alsók, tangák, melltartók, kombinék,
testharisnyák, fűzők, térdszalagok, harisnyakötő szalagok, szarongok; hálóruhák, különösen fürdő köpenyek,
pizsamák, hálóingek, kimonó; kabátok, dzsekik, mellények, ruhák, szoknyák,blúzok, overall, fürdőruha;
esőruházat, különösen esőkabát, műanyag kendő, gumicsizma, és esőköpeny; nyakkendők, kalapok, selyem sálak,
övek, sálak; lábbelik, különösen cipők, csizmák, zoknik,harisnyák; kalapáruk különösen kalapok, sapkák és
kötöttsapkák; kötények; jelmezek és kosztümök.
41 Szórakoztatás, különösen színházi előadások elgondolása, megalkotása és előadása; audiovizuális munkák
elgondolása, megalkotása, forgalmazása és előadása; multimédiás színházi előadások készítése; játékkaszinók
szolgáltatásai.
( 111 ) 206.356
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03748
( 220 ) 2011.11.24.
( 732 ) Forgács István, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.357
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03426
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) FERT födém Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)
( 740 ) Komlósné dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas
( 541 ) MONTEL
( 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.
19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 206.358
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( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03264
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) ASINOX Kft., Martonfa (HU)
( 546 )

( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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.
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 ) 206.359
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03268
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) Csermely György, Nagymaros (HU)
( 740 ) dr. Pink Marianna, Dr. Pink Marianna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HungarOperett
( 511 ) 41 Szórakoztatás és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.360
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03439
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) Ursa et Ursus Kiadó Kft., Őrbottyán (HU)
( 740 ) dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék; folyóiratok; hírlevelek; magazinok; revük (időszaki kiadványok);újságok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése; weboldal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés);
oktatás; élő előadások bemutatása; főzőtanfolyamok, vállalati tréningek szervezése, tartása.
( 111 ) 206.361
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 02944
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( 220 ) 2011.09.19.
( 732 ) Mylan Emea Sas Simplified Shareholding Company, 69800 Saint-Priest (FR)
( 300 ) 11/3848534 2011.07.26. FR
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARKOLAMYL
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti termékek, különösen antipszichotikumok.
( 111 ) 206.362
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03116
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 206.363
( 151 ) 2012.05.23.
( 210 ) M 11 03110
( 220 ) 2011.10.04.
( 732 ) Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Brosúrák; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek; folyóiratok; füzetek; grafikai
nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; írómappák; írótollak; kendők; képek; képregények;
kézikönyvek; konferancia táska;könyvecskék, füzetek; molinók; magazinok, kiadványok, revük [időszaki lapok];
naptár címkék [papyráruk]; pólól; szórólapok, transzparensek [papíráruk]; újságok; webes megjelenés.
41 Gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; rádió- és televízióprogramok készítése; szemináriumok rendezése és vezetése;
szórakoztatás; versenyek szervezése[oktatás vagy szórakoztatás]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; mezőgazdaságitárgyak gyakorlati oktatása, szakmai
felkészítés (agrár); agráriumot érintő gyakorlati programok szervezése, lebonyolítása, mezőgazdaságban érdekelt
ifjúsági csoportok életre hívása; gazdálkodást érintő programok szervezése (agráriumról szólóklubrendezvények)oktatás és kulturális céllal; tudatos fogyasztói szemléletmód formálása, kialakítása egészségmegőrzés céljából oktatás és kulturális céllal; kapcsolatteremtés a fogyasztó és termelő között az agráriumban (egészség - és
hagyományőrzéscéljából) - oktatás és kulturális céllal, gazdálkodást érintő programok szervezése
(farmlátogatások), hagyományőrzés (gazdasági és kulturális), termelési kultura továbbítása és kialakítása.
( 111 ) 206.373
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 04243
( 220 ) 2011.12.30.
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( 732 ) Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

( 740 ) dr. Sashegyi Nóra, Sashegyi és Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.374
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03289
( 220 ) 2011.10.18.
( 732 ) EuropeFace Modell és Hostess Ügynökség Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Europeface
( 511 ) 35 Reklámozás; manöken/modell/hostess-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, rendezvényszervezés;
marketing tevékenységek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 206.375
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03440
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) Aqua Form Kereskedelmi és Üvegfeldolgozó Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 19 Ablaküveg járműablakok kivételével, ablaküveg építési célokra, építési (hőszigetelő) üveg, szigetelő üveg,
színes üvegablakok, táblaüveg, síküveg építési célokra.
21 Akváriumok, dobozok üvegből, üvegballonok, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez
használt üveget), üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Kereskedelmi ügyletek.
( 111 ) 206.376
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03125
( 220 ) 2011.10.05.
( 732 ) Filio Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezet, Ráckeresztúr (HU)
( 740 ) dr. Pataki Dániel, Pataki Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Étkezési olajok és zsírok.
( 111 ) 206.377
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( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 01926
( 220 ) 2011.06.17.
( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) Jedlik
( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
( 111 ) 206.378
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 01932
( 220 ) 2011.06.17.
( 732 ) Alumechanik Kft., Tata (HU)
( 541 ) WASTE BROKER AGENCY (WBA)
( 511 ) 6 Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csővezetékek; pálcélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra.
( 111 ) 206.379
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03453
( 220 ) 2011.10.28.
( 732 ) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) POND'S
( 511 ) 5 Táplálék kiegészítők; tápanyagok szápségápolás és egészséges életmód céljára; vitamin- és ásványi anyag
készítmények; vitamint és/vagy ásványi készítményeket tartalmazó tápanyagok szépségápolás és egészséges
életmód céljára; növényi kiegészítők ésnövényi kivonatok; csecsemőtápszerek; egészségügyi termékek és
készítmények; dezodorok és légfrissítő készítmények; gyógyhatású bőr- és hajápoló készítmények; gyógyhatású
ajakápoló készítmények; leégés kezelésére és/vagy enyhítésére szolgálókészítmények; vazelin orvosi célokra;
fertőtlenítő- és csíraölő szerek; fogorvosi viasz; kötszerek, tapaszok, kötszerekhez szükséges anyagok.
21 Toalett- és sminktáskák; apró háztartási eszközök és tárolók; mosózsákok; kefék; fésűk; szivacsok;
púderpamacsok, kompakt púderek; toalett cikkek; fogkefék; fogselyem és -szalag; fogvájók; törlőkendők
takarításhoz; por- és fényesítő törlők; tisztító- éssúrolólapok; tárolók és adagoló eszközök toalett
készítményekhez.
( 111 ) 206.380
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03287
( 220 ) 2011.10.18.
( 732 ) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) HASS pH
( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

M1184

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 111 ) 206.381
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03451
( 220 ) 2011.10.28.
( 732 ) Transbase Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bőzsöny Krisztina, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Munkaerő-toborzás; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás.
( 111 ) 206.382
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03444
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) dr. Törös Judit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK 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 ) 206.383
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03442
( 220 ) 2011.10.27.
( 732 ) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen CH-8240 (CH)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉLETÜNK AZ ÍZ
( 511 ) 29 Húskivonatok; tartósított levesek és erőlevesek beleértve az erőleves alapokat és granulált erőleveseket;
mélyhűtött, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek, instant, porított és mélyhűtött levesek; levesalapok
beleértve a kocka, krém és porlevesalapokat; húslékeverékek; pürék beleértve a paradicsompüréket, krémek
beleértve a paradicsom és fűszernövény krémeket; páclevek; snack ételek és instant snack élelmiszerek;
konyhakész ételek; főzött és tartósított élelmiszerek; fagyasztott ésmélyhűtött készételek; készételek és instant
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ételek.
30 Bevonatok; levesbetétek, nevezetesen pirított kenyérkockák, krékerek, fűszernövények és ezek keveréke;
ízesítő anyagok és fűszerek porított és krém formában is, páclevek; krémek; szaftkeverékek; taco shells; tortillák
és metélt tészták; rizs; tészták,beleértve a töltött tésztákat is, krékerek; poppadrom; mártások mélyűtött,
folyadéktartalmú és szárított formában is; porított mártáskeverékek; fagyasztott és mélyhűtött készételek; snack
ételek és instant snack ételek; felhasználásra kész keverékekételek és mártások készítéséhez; konyhakész ételek;
rizs- és burgonyafogások; szárított, főzött és tartósított élelmiszerek; készételek és instant ételek.
( 111 ) 206.384
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 03139
( 220 ) 2011.10.05.
( 732 ) PRIVÁTBANKÁR.HU Pénzügyi Információs Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, pénz- és valutaügyletekkel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek
az alábbiakat foglalják magukba: részvényekkel és vagyonnal foglalkozó brókerek szolgáltatásai- tanácsadás,
elemzés, biztosításra vonatkozószolgáltatások- tanácsadás, elemzés.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, különösen elektronikus újság online kiadása.
42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása; kutatás és fejlesztés (mások részére),
számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerelemzés,számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése,
szerkesztőségek.
( 111 ) 206.385
( 151 ) 2012.05.29.
( 210 ) M 11 02655
( 220 ) 2011.08.18.
( 732 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Körtvélyfáy Dóra / dr. Pécsváradi János/ dr. Pécsváradi Luca Anna,dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,
Budapest,
( 541 ) DIAVITA
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és
növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
A rovat 92 darab közlést tartalmaz.
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