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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 10 00365
( 220 ) 2010.02.09.
( 731 ) SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Aromák (eszenciaolajok), bergamottolaj, bőrfehérítő krém, bőrfehérítő termékek, cédrusolaj, citromolaj,

csillagánizs eszencia, eszenciaolajok, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai használatra, gerániumolaj,
illatos(ított) víz, illatszerkészítmények, illatszerek, jázminolaj, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai
bőrápoló szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kölnivíz, levendulaolaj,
levendulavíz, mandulaolaj, mandulatej kozmetikai használatra, mentaillatszerekhez, mentaolaj, napvédő termékek
(kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok
kozmetikai használatra, pézsma, mósusz (illatszer), piperetejek, piperevizek, ámbra (illatszer),rózsaolaj, teabogyó
(teacsarab) olaj, virágkivonatok (illatszerek), virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai
használatra, zsírok kozmetikai használatra.
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 11 01753
( 220 ) 2011.06.06.
( 731 ) Horváth Zoltán 100%, Budapest (HU)
( 541 ) sörkollektor
( 511 ) 11

Napkollektor mint fűtőberendezés.

35

Napkollektorok kereskedelme.

41

Napkollektorok működéséről szakmai előadások tartása, építésüknek oktatása.

( 210 ) M 11 03660
( 220 ) 2011.11.17.
( 731 ) Albert Flórián, Budapest (HU)
Albert Magdolna, Budapest (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír; karton és ezen anyagokból készült termékek, különös tekintettel Albert Flórián közismert magyar

labdarúgót ábrázoló fényképek, képek, poszterek, könyvjelzők, naptárak, kártyák, matricák, üdvözlőlapok,
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noteszek, prospektusok, katalógusok, újságok,folyóiratok, kézikönyvek, asztalterítők, zászlók.

22

Táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); zsákok; vitorlavásznak; sátrak.

24

Textíliák és textiláruk.

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; marketing tevékenység; 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,televíziókban, 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 jellegű szolgáltatások.

( 210 ) M 11 03934
( 220 ) 2011.12.12.
( 731 ) PIZZA KINGS Express Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék. (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
30

Pizzák.

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 11 03978
( 220 ) 2011.12.15.
( 731 ) ECO-SENSUS Kutató, Oktató és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

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

Magyarországról származó kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;
fűszerek; jég.
31

Magyarországról származó 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

Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 00349
( 220 ) 2012.02.02.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) Én irodám
( 511 ) 38

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

( 210 ) M 12 00350
( 220 ) 2012.02.02.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) Én Irodám
( 511 ) 38

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

( 210 ) M 12 00351
( 220 ) 2012.02.02.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) Énirodám
( 511 ) 38

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

( 210 ) M 12 00360
( 220 ) 2012.02.03.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAGYARORSZÁG MA
( 511 ) 35

On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyagok terjesztése, sajtófigyelés, televíziós

reklámozás.
38

Kábeltelevíziós műsorszórás, televíziós műsorszórás.

41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió-

és televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, televíziós szórakoztatás.
( 210 ) M 12 00478
( 220 ) 2012.02.15.
( 731 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LÁRHEN Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16
35

Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok, készülékek kivételével.
Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások,

vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk.
41

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

konferenciák szervezése.
45

Munkáltatók; vállalkozók és egyes szakmák érdekvédelme, képviselete; illetve mások által igényeknek

megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 12 00675
( 220 ) 2012.02.29.
( 731 ) Orvoshop.hu Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők.

( 210 ) M 12 00805
( 220 ) 2012.03.09.
( 731 ) Nebu-Chem Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Kántor Zoltán, Kántor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NEBULÓ
( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 01003
( 220 ) 2012.03.27.
( 731 ) Csodasövény Kft. 100%, Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mézalmácska - az ehető sövény
( 511 ) 1
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.
Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő

növények és virágok.
44

Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 12 01109
( 220 ) 2012.04.02.
( 731 ) PRO-FORM Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 1

Ipari vegyi termékek, műanyagok nyers, félkész állapotban, ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

16

Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; műanyagból készült cikkek, termékek, csomagoló anyagok.

17

Műanyagból készült lapok, lemezek, fóliák, félkész termékek.

( 210 ) M 12 01177
( 220 ) 2012.04.10.
( 731 ) Mednet 2000 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 12 01285
( 220 ) 2012.04.17.
( 731 ) HIMG Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) S.H.E. Hajbeültetési Módszer
( 511 ) 44

Hajbeültetés és a kapcsolódó orvosi klinikai, egészségügyi, betegápolási, orvosi szolgáltatások,

gyógyszerészek szolgáltatásai, gyógyszerészeti tanácsadás.
( 210 ) M 12 01305
( 220 ) 2012.04.17.
( 731 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szénássy Mónika ügyvéd,Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Laboratory Group
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;
eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek
szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes
nyilvántartások kezelése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; filmek

gyártása, kivéve a reklámfilmeket; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; show-műsorok szervezése; szemináriumok rendezése és vezetése; videofilmezés; videofilmgyártás;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; zene összeállítása; zenei produkciók, zenekarok
szolgáltatásai.
42

Ipari elemző szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ipari

formatervezés.
( 210 ) M 12 01329
( 220 ) 2012.04.19.
( 731 ) Siker Kft., Tiszakécske (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Textíliák és textiláruk, ágyneműk, asztalneműk kis és nagykereskedelme.

( 210 ) M 12 01477
( 220 ) 2012.05.02.
( 731 ) GEERS Hallókészülék Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Zsitva Eszter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10
35

Hallókészülékek.
Hallókészülékekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák.
37

Hallókészülékek javítása.

( 210 ) M 12 01484
( 220 ) 2012.05.02.
( 731 ) "SZABÓ KERTÉPÍTŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zamárdi (HU)
( 740 ) dr. Kapinya Veronika, Kapinya Ügyvédi Iroda, Siófok
( 546 )

( 511 ) 44

Kertépítés, kertépítő szolgáltatások.

( 210 ) M 12 01530
( 220 ) 2012.05.07.
( 731 ) Proforg Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Duráné Tóth Emese, Telki
( 541 ) BORGURU
( 511 ) 33
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01582
( 220 ) 2012.05.10.
( 731 ) Fekete és Társa Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) dr. Pletenyik Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
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elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 01653
( 220 ) 2012.05.16.
( 731 ) Van Holnap! Zsákos Alapítvány!, Budapest (HU)
( 541 ) Legyen egy Kék Napod!
( 511 ) 28
44

Távközlés.
Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 12 01762
( 220 ) 2012.05.22.
( 731 ) Commeo d.o.o., Lendava-Lendva (SI)
( 740 ) dr. Vétek Szabolcs, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 4

Zsírzógrafit, motorolaj, kenőolaj, kenőzsír.

( 210 ) M 12 01781
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) MEDI-KORREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)
( 541 ) MEDI-KORREKT BT
( 511 ) 37

Elektronikus berendezések felszerelése és javítása.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.

44

Egészségügyi szolgáltatások.

( 210 ) M 12 01783
( 220 ) 2012.05.24.
( 731 ) SZUPERINFÓ MÉDIA Hirdető és Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)
( 740 ) Dr. Simon Emese Júlia ügyvéd, Noerr & Társai 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 oktatásianyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék; folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok;újságok.
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 210 ) M 12 01814
( 220 ) 2012.05.25.
( 731 ) Kangyal Tamás, Budapest (HU)
Krasznay Gerzson, Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 11
43

Főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 12 01879
( 220 ) 2012.05.30.
( 731 ) DATFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Pacoust
( 511 ) 9

Akusztikai hangelnyelő panel.

( 210 ) M 12 01934
( 220 ) 2012.06.04.
( 731 ) Noviter Üzletviteli és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01936
( 220 ) 2012.06.04.
( 731 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) ADHEZOR
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok.

( 210 ) M 12 01957
( 220 ) 2012.06.05.
( 731 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), lágy jégkrémek; kötőanyagok jégkrémek és/vagy

vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy könnyű jégkrémek készítéséhez.
( 210 ) M 12 01990
( 220 ) 2012.06.07.
( 731 ) Kovács Borisz, Budaörs (HU)
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( 740 ) dr. Pálinkó Ilona, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 18

Utazótáska, bőrönd.

22

Zsákok, táskák.

( 210 ) M 12 02036
( 220 ) 2012.06.12.
( 731 ) GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BUBOREK FESZTIVAL
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 12 02049
( 220 ) 2012.06.13.
( 731 ) Pepsico Inc., Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PEPSI TOUCH
( 511 ) 7
9

Árusító automaták.
Elektronikus megjelenítő képernyők.

11

Hűtött italkiadó berendezések.

29

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

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

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

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

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 12 02092
( 220 ) 2012.06.15.
( 731 ) Pataky Attila 100%, Budajenő (HU)
( 541 ) EDDA művek
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02110
( 220 ) 2012.06.19.
( 731 ) 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 (az osztály betűrend
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szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02111
( 220 ) 2012.06.19.
( 731 ) 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
( 541 ) GS1 Hungary Logger Professional
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02114
( 220 ) 2012.06.19.
( 731 ) BALATINCZ-ILLÉS Építőipari és Szolgáltató Kft., Kaposmérő (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02125
( 220 ) 2012.06.18.
( 731 ) Balogh Béla Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)
( 740 ) Dr. Bálint Tünde ügyvéd,Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalamzott diétás élelmiszerek és anyagok, étrend-kiegészítők
állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok;fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;
kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

( 210 ) M 12 02128
( 220 ) 2012.06.20.
( 731 ) Formula 3000 Autóalkatrész Ker. Bt., Letenye (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; gépkocsik karbantartása és javítása.

( 210 ) M 12 02130
( 220 ) 2012.06.20.
( 731 ) Pontos Idő 2000 Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Fotók nyomtatványok; szórólapok; plakátok; eszköznyomatok; doboznyomatok.

35

Reklámszövegek szerkesztése, reklámozás.

40

Digitális nyomtatással kapcsolatos tevékenységek, ofszet nyomtatással kapcsolatos tevékenységek;

dobozgyártás, displaygyártás.
( 210 ) M 12 02133
( 220 ) 2012.06.20.
( 731 ) Magyar Kincstár Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
14

Iránytűk.
Érmék, érmek, antik érmek és érmék, ajándékérmék, ékszerek nemesfémből, bugák, ingotok nemesfémből,

jelvények nemesfémből, medálok, jelvények nemesfémből, művészeti tárgyak nemesfémből, szobrok
nemesfémből, szobrocskák nemesfémből, szálak nemesfémből,rézérmék, zsetonok.
16

Albumok, katalógusok, naptárak, iratgyűjtők, dossziék, hajtogató kartonok, laminálók, grafikai nyomatok,

grafikai ábrázolások, fényképek, levelezőlapok, kártyák, borítékok (papíráruk), ragasztószalagok irodai vagy
háztartási célokra, ragasztószalagokpapíripari vagy háztartási használatra, kézi lyukasztók, könyvkötő
felszerelések és gépek [irodai eszközök], fényképtartók, papírvágó kések (irodai cikkek), levélpapírok, ragasztók
[enyvek] papíripari vagy háztartási használatra, vonalzók (rajzoláshoz),ceruzák, töltőtollak, tuskihúzók,
könyvtámaszok, kartondobozok, ceruzahegyezők, kőnyvjelzők, öntapadó címkék (papíráruk), tálcák pénzérmék
rendezésére és számlálására, postabélyegek, iratkapcsok, irattűzők, poszterek, papíripari cikkek.
18

Aktatáskák, bőröndök, kézi tárcák, levéltárcák, névjegytartók, kártyatartók.

20

Antik érmék fa- és műanyag borítása.
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Zsetonok játékokhoz.

35

Arany, platina, érmék, antikvitások és művészeti tárgyak nagy- és kiskereskedelmével kapcsolatos

szolgáltatások, marketing és reklámszolgáltatások, kiállítások szervezése.
36

Numizmatikai értékbecslés, régiségek értékbecslése, műtárgyak értékbecslése, értékek letétbe helyezése.

42

Numizmatikai tevékenységek szakértői vizsgálata, műalkotások és érmekollekciók azonosítása és

hitelesítése.
( 210 ) M 12 02140
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) TITÁN BETON Kft., Szentgotthárd (HU)
( 541 ) TITÁN BETON a megoldás!
( 511 ) 37
40

Ablakvasalások.
Beton.

( 210 ) M 12 02144
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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.
( 210 ) M 12 02149
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sólyom Ágnes, Dr. Sólyom Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 18

Bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban, bőrfonalak, bőrszíjak, bőrszíjak [nyergesáru], bőrtakarók

[szőrmék], kikészített bőrök, kulcstartók [bőráru], moleszkin [bőrutánzat], táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből, utazókészletek [bőráruk],vállszíjak bőrből.
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02152
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;
televíziós reklámozás, vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős szolgáltatások

nyújtása; szórakoztatás.
( 210 ) M 12 02153
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kőbányai Négyután
( 511 ) 32
35

Sörök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása
kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;
televíziós reklámozás, vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős szolgáltatások

nyújtása; szórakoztatás.
( 210 ) M 12 02161
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Frigonetti Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Komárom (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30
43

Fagylaltok.
Fagylaltozó szolgáltatások.

( 210 ) M 12 02171
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Sárkeresztesi Mezőgazdasági Zrt., Sárkeresztes (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Egészségvédő állati és növényi eredetű élelmiszerek, gyógyhatású élelmiszerek, diétás termékek emberi

fogyasztásra, étrend kiegészítők.
29

Húsok és hústermékek, tej és tejtermékek, tojás.

31

Élő állatok, tápanyagok állatok számára, gabonamagvak és egyéb mezőgazdasági termények.

44

Állattenyésztés.
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( 210 ) M 12 02185
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Takarék Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Harmatos Csilla, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02200
( 220 ) 2012.06.25.
( 731 ) BENCSIK 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02205
( 220 ) 2012.06.25.
( 731 ) K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), West Lake Village, California (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Cipők, csizmák, szandálok, ingek, dzsekik és zoknik.

( 210 ) M 12 02232
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) Kollár-Vill Elektromos Szerelő Bt., Környe (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02233
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) Corpus Communications Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Gépírási szolgáltatások; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői
tevékenységszámítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; reklámanyag naprakész
állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
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reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos
üzenetközvetítés[telefonon el nem érhető személyeknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;
titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból.
41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő

előadások bemutatása; feliratozása (filmek-); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; jelbeszéd értelmezés;kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; leíró szolgálat; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási
vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szakmai újraképzés; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -);
szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; tördelési szolgáltatások, nem hirdetésicélokra;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42

Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés

mások részére; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 12 02264
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) Berettyó-Útép Kft., Berettyóújfalu (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építés, gyárépítés, építőipari gépek kölcsönzése.

( 210 ) M 12 02300
( 220 ) 2012.07.03.
( 731 ) PANZI-PET Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; kutya lemosószerek [öblítő];

kutya mosdatószerek.
5
31

Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra.
Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak;
dara baromfiaknak; darakeverékhaszonállatok hízlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];
liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;
takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott
állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.
( 210 ) M 12 02301
( 220 ) 2012.07.03.
( 731 ) PANZI-PET Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak; kutya lemosószerek [öblítő];
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kutya mosdatószerek.

5
31

Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra.
Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány állatoknak;
dara baromfiaknak; darakeverékhaszonállatok hízlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];
liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;
takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott
állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.
( 210 ) M 12 02302
( 220 ) 2012.07.03.
( 731 ) HELL RING Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELL RING
( 511 ) 41

Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

( 210 ) M 12 02312
( 220 ) 2012.07.03.
( 731 ) Irtó Trió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest
( 541 ) Irtó Trió. Tökéletesen, kártevőmentesen!
( 511 ) 5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

(herbicidek).
( 210 ) M 12 02327
( 220 ) 2012.07.03.
( 731 ) ABSOLUT Naptárkiadó Reklám és Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ács Andrea, Győr
( 546 )

( 511 ) 16

Naptár.

( 210 ) M 12 02329
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) dr. Kun Péter Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlanügynökségek; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi menedzsment; pénzügyi elemzések;

pénzügyi tanácsadás.
45

Jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

( 210 ) M 12 02332
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Bódvavölgy-Bau Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szalonna (HU)
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( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02333
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft., Bátonyterenye (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Vízszolgáltatás.

( 210 ) M 12 02339
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02340
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02341
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Mester Sándor 100%, Budapest (HU)
( 541 ) tudománia
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Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben
megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalakkészítése; információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárokszervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közlemények átírása; közvéleménykutatás; kutatások
ügyletekkel kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
outsourcing szolgáltatások [üzletisegítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámfilmek előállítása;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
statisztikákösszeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési
szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; vásárlási megrendelések
ügyintézése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumokszervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása;
fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése
[szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés[szemléltetés]; hangfelvételek
kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás
show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák
szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; mozgókönyvtári
szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumiszolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács
szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus
publikációk nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;pályaválasztási tanácsadás;
rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
éslebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós
szórakoztatás; tördelési szolgáltatások,nem hirdetési célokra; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy
szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása.
( 210 ) M 12 02364
( 220 ) 2012.07.06.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DUAL
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 12 02385
( 220 ) 2012.07.09.
M2168

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 21. szám, 2012.11.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) LV Metal Gépgyártó és Forgalmazó Kft., Kapuvár (HU)

( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02400
( 220 ) 2012.07.09.
( 731 ) Janikovszky János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Gábor, Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási

és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
( 210 ) M 12 02409
( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) Berta Róbert, Lenti (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Disznóhús; hús; húskonzervek; kolbász; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hús; sültburgonya, chips;

szalonna; véreshurka(hentesáru); zsírok, étkezési; zsirtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Cheeseburgerek [szendvicsek]; húspástétomok; kekszek; kenyér; marcipán; mézeskalács; snack ételek

(gabona alapú); sós kekszek; sütemények; szendvicsek; zsemlék.
43

Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

vendéglátóipar.
( 210 ) M 12 02443
( 220 ) 2012.07.11.
( 731 ) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészitmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,
túró készitmények, ésezek ízesített változatai, túródesszertek.
30

Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák,

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,
jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek,pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű
készítmények.
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( 210 ) M 12 02446
( 220 ) 2012.07.11.
( 731 ) VIMEXCO Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

szószok, levesek.
32

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

más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 12 02469
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) SOLDOBAU Mélyépítő és Szolgáltató Kft., Szentlőrinc (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építmények lebontása.

( 210 ) M 12 02482
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) LEROY Co. Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (étkeztetés).

( 210 ) M 12 02484
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) FORGÓ és Társa Kőipari Bt., Kiskunhalas (HU)
( 546 )

( 511 ) 20
37

Bútorok, tükrök, keretek.
Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épületbontás, földmunka; tetőszerkezet-építés, tetőfedés,

vízszigetelés; egyéb speciális szaképítés; egyéb befejező építés.
40

Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás; kőmegmunkálás.

( 210 ) M 12 02496
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 02497
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 02498
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 02499
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 02508
( 220 ) 2012.07.13.
( 731 ) PODEX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Podex a profi export-importőr!
( 511 ) 35

Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.

( 210 ) M 12 02511
( 220 ) 2012.07.13.
( 731 ) LIBRA Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Mák András, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) BUS-EYE
( 511 ) 9

Tudományos (informatikai) célra szolgáló, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), és oktatóberendezések

és felszerelések; mágneses adathordozók; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
számítógépes szoftverek; letölthetőszoftverek mobil alkalmazás formájában; utastájékoztató szoftverek és
rendszerek.
M2172
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hardver szoftver

forgalmazás.
42

Tudományos (informatikai) és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói

tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
utastájékoztató rendszerek és szoftverektervezése és fejlesztése.
( 210 ) M 12 02513
( 220 ) 2012.07.13.
( 731 ) Construction Building Szolgáltató és Építőipari Kft., Dabas (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02522
( 220 ) 2012.07.16.
( 731 ) SÁRVÁRI RÁBA Kft., Sárvár (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

Fémmegmunkálás; fém alkatrészek megmunkálása mások számára; forgácsolás [anyagmegmunkálás];

esztergálás; marási, fúrási műveletek [anyagmegmunkálás].
( 210 ) M 12 02525
( 220 ) 2012.07.13.
( 731 ) VESTITI 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru)
18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.(az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru)
25

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

( 210 ) M 12 02557
( 220 ) 2012.07.18.
( 731 ) Malford Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi iroda, Budapest
( 546 )

M2173
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Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; internetes kereskedelem.

39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02564
( 220 ) 2012.07.18.
( 731 ) Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Marcipánból készült termékek.

( 210 ) M 12 02565
( 220 ) 2012.07.18.
( 731 ) "ZUZU '98" Műszaki és Vegyesiparcikk Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Tóth Csaba, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 6
7
40

Víztároló tartály, hőtároló tartály, egyéb fémből készült ipari eszközök.
Mezőgazdasági és kerti gépek és alkatrészek.
Ipari fémmegmunkálás.

( 210 ) M 12 02566
( 220 ) 2012.07.18.
( 731 ) Pannon Food Catering Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DIA-DATE
( 511 ) 5
29

Diétás ételek, ételek speciális diétára kötelezett személyek számára, ételek cukorbetegek részére.
Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék,

lekvárok, kompótok, tojás, sajt, tej és egyéb 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
43

Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

étkeztetés.
( 210 ) M 12 02575
( 220 ) 2012.07.19.
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( 731 ) VIDA BAU Kft., Bócsa (HU)

( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIDA BAU
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02587
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Krasznár és Fiai Könyvesbolt Kkt., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) KrasznárKönyv az eredeti. Fejlesztő, logopédiai és gyógypedagógiai könyvek az elsőtől.
( 511 ) 16

Könyvek, folyóiratok.

35

Könyvek, folyóiratok kis és nagykereskedelme.

41

Könyv- és folyóirat kiadás, kiadói és terjesztői tevékenység.

( 210 ) M 12 02594
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Húskészítmény, szalonna, zsírtartalmú kenhető krém, különösen húsból és húskészítményből; az összes

imént felsorolt áruk tartósítva és/vagy mélyhűtve; hús, hal, baromfi és vad; sertéshús; húskivonatok;
húskonzervek;hús, tartósítva; húskocsonya;húskészítmény, besózva; az összes imént felsorolt áruk mélyhűtve.
30

Kolbászpástétomok, tartósítottan és/vagy mélyhűtötten is; húspástétomok, húslé, mártás, szaft; az összes

imént felsorolt áru mélyhűtve is.
( 210 ) M 12 02625
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Campagnola Holdings Inc. 100%, St. Vincente and the Grenadines (VC)
( 740 ) Dr. Baruch Gábor ügyvéd,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 12 02654
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Szabó László, Szolnok (HU)
( 740 ) Dr. Andrási Ádám, Kiskunfélegyháza
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( 546 )

( 511 ) 30

Rágógumi; cukorkaáruk; bonbonok (cukorkák); töltött cukorkák; fondan (cukrászáru); rágógumi jellegű

rágható, ehető édesség.
( 210 ) M 12 02676
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) Pálmöb Kft., Nagykanizsa (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Ágyak; ágykeretek; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények nem fémből; díványok, kerevetek;

faszerkezetek bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; könyvespolcok; könyvtartók; műasztalosipari termékek
(bútorok); polcok (bútorok); szekrények;székek (ülések); tároló polcok; üvegszekrények.
( 210 ) M 12 02678
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató Kft., Szikszó (HU)
( 740 ) Dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit Ügyvéd, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 31

Algarobilla [állati táplálék]; amerikaimogyoró liszt állatoknak; amerikaimogyoróból készüIt

takarmánypogácsa állatoknak; aromás homok háziállatoknak; [alom]; állatok, élő; búzacsíra állati fogyasztásra;
dara baromfiaknak; darakeverék haszonállatokhízlalására; ehető rágcsálnivalók állatoknak; erősítő takarmány
állatoknak; élesztő állati fogyasztásra; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati
fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra; homokkal borított papír háziállatoknak[alom]; horgászcsalétkek, élő;
istállótakarmány állatoknak; italok kedvtelésből tartott állatok részére; korpás pép, táplálék állatoknak; kukorica
takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenliszt [takarmány]; lenmag
állatifogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;
mész állati takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; repce takarmánypogácsák szarvasmarháknak; rizsliszt
[takarmány]; só szarvasmarháknak; szalma[takarmány]; szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék
állatoknak]; takarmány; takarmánypogácsa (szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak;
táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek állati alomhoz; termékek állatokhízlalására; termékek
baromfi, szárnyasok tojásrakásához; tőzeg alomnak.
35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]
mások számára; gazdaságielőrejelzések; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; outsourcingszolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámozás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtásüzletvezetéshez;
statisztikák összeállítása; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számlázás; szponzorok felkutatása;
telemarketing szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési
tanácsadás.
39

Áruk raktározása; áruszállítás; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; gépkocsikölcsönzés;
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gépkocsival történő szállítás; hajórakodás; hajózási szolgáltatások; hulladékok szállítása és tárolása; információ

szállítással kapcsolatban; járművekkölcsönzése; kamionos szállítás; parkolási szolgáltatások; raktározás, tárolás;
szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; személyszállítás;
teher(áru)-szállítás; termékek csomagolása; utasszállítás.
( 210 ) M 12 02680
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) Hügli Food Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Klinger Dóra, Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tej és tejtermékek.

30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; melaszszirup.

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02685
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos reklámozás;

kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41

Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos nevelés; szakmai

képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
42

Hulladékgazdálkodással és a lakosság környezettudatos szemléletformálásával kapcsolatos tudományos és

műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver ésszoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 12 02692
( 220 ) 2012.07.27.
( 731 ) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szalay Fruzsina Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02695
( 220 ) 2012.07.27.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) Csokosító
( 511 ) 30

Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

parányok.
( 210 ) M 12 02714
( 220 ) 2012.07.30.
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( 731 ) CONFIDENT Egészségügyi Kft., Sopron (HU)

( 546 )
( 511 ) 44

Fogászat.

( 210 ) M 12 02727
( 220 ) 2012.07.30.
( 731 ) Flas Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
29

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 12 02760
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bandázó
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02761
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) UNICREDIT S.p.A, Róma (IT)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; üzletvezetés és tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; piackutatás és piaci tanulmányok; import-export ügynökségek szolgáltatásai; számítógépes
nyilvántartások kezelése és adatbázis szolgáltatások;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
hirdetési hely kölcsönzése.
( 210 ) M 12 02767
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02769
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) 3. számu Látszerészeti BT., Budapest (HU)
NOVÁK OPTIKA Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) NOVÁK OPTIKA
( 511 ) 9

Barométerek; binokuláris távcsövek; cvikkertokok; csíptetők, cvikkerek; diffrakciós

készülékek(mikroszkópia); elemek, elektromos; foglalatok cvikkerekhez (orrcsiptetőkhöz); fonalszámlálók
(nagyítóüvegek); gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék; higrométerek,(lég)nedvességmérők; homokórák; hőmérők,
nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelzők, iránytűk; kompaszok (mérőműszerek); kontaktlencse tartók;
kontaktlencsék; korrekciós lencsék (optika); megfigyelő műszerek; mérőberendezések,
mérőműszerek;mikroszkópok; monoklihoz kis láncok; nagyítók, lupék (optika); optikai cikkek; optikai
készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek; prizmák (optika); sablonok, másoló idomszerek
(mérőeszközök); sportszemüvegek; szemlencsék, okulárok;szemüvegek (optika); szemüvegkeretek;
szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; vakításgátló
szemüvegek.
37

Szemüveg használatából fakadó sérülések, törések, deformálódások javítása.

40

Dioptriás optikai- és napszemüveg-lencse csiszolása.

( 210 ) M 12 02797
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 02798
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 02799
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 02800
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) FERROÉP-SZER Épületgépész Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői

szolgáltatások mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; építés; építési

tárgyú információk; építmények lebontása.
( 210 ) M 12 02806
( 220 ) 2012.08.06.
( 731 ) Warrior Hungary Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Cs. Tóth Lilla, Cs. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati
használatra; tápanyag adalékok gyógyászaticélokra; sporttápszer-kiegészítők; vitaminkészítmények; ásványi
élelmiszer-kiegészítők; aminosavak humángyógyászati használatra.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); blog írás; szabadidős szolgáltatások nyújtása.
43

Vendéglátás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

44

Egészségügyi szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; életmód tanácsadás.

( 210 ) M 12 02840
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Conformity Kft., Szekszárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek; (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02844
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) WPR NONUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02862
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) CASTRUM FERREUM KFT., Vasvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építés.

( 210 ) M 12 02863
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) WESTBAU-B KFT., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építés.

( 210 ) M 12 02872
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( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02876
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) MR Szimfonikusok
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02881
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Rádió Énekkara
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02884
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) Vilkor Kft., Csurgó (HU)
( 740 ) dr. Magyafalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vilkor Kft.
( 511 ) 1

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

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 210 ) M 12 02885
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) Agro Konstrukt Építőipari Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalfi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Agro Konstrukt
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02886
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) AKVASZIG Szigeteléstechnikai Kft, Zalaegerszeg (HU)
( 740 ) dr. Magyafalvi Botond, Tiber 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 tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02888
( 220 ) 2012.08.09.
( 731 ) MOROTVA-VÍZ-ENERGIA Kft, Berettyóújfalu (HU)
( 740 ) dr. Magyafalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02896
( 220 ) 2012.08.10.
( 731 ) Vasinka Tünde Erzsébet, Délegyháza (HU)
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( 541 ) ELISABETH KING'S WORLD

( 511 ) 38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

41

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

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 02910
( 220 ) 2012.08.10.
( 731 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Czine Gáspár,Dr. Czine Gáspár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)
( 210 ) M 12 02943
( 220 ) 2012.08.15.
( 731 ) dr. Kósa Emma Margit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 12 02944
( 220 ) 2012.08.15.
( 731 ) dr. Kósa Emma Margit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő
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állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

maláta; (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02945
( 220 ) 2012.08.15.
( 731 ) Müzlee Mánia Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gergely András, Dr. Gergely András Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta; (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02947
( 220 ) 2012.08.15.
( 731 ) VANCSI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyírbátor (HU)
( 740 ) dr. Boross Ildikó és dr. Vanderlik Milán, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02967
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03014
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) Közmű Unió Kft., Balatonfüred (HU)
( 740 ) Nezvál Zsolt, Budaörs
( 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; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03021
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) FLAMSTOP Tűzvédelmi Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
FLAMSTOP Tűzvédelmi és Bevonattechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9
37

Tűzoltókészülékek.
Tűzriasztók felszerelése és javítása.

( 210 ) M 12 03055
( 220 ) 2012.08.24.
( 731 ) Harmath és Társai Kft., Kistelek (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03086
( 220 ) 2012.08.27.
( 731 ) Profetico-IT Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
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( 740 ) dr. Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; számítógépek; számítógépes szoftverek;
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 12 03089
( 220 ) 2012.08.28.
( 731 ) MÉHVIT Alap- és Hulladékanyag Nagykereskedelmi Kft., Kapuvár (HU)
( 546 )
( 511 ) 40

Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

hulladékkezelés [átalakítás].
( 210 ) M 12 03094
( 220 ) 2012.08.28.
( 731 ) New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: film vetítés, film terjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés
és szponzorálási tevékenység azelőzőekben felsoroltakkal kapcsolatban.
( 210 ) M 12 03107
( 220 ) 2012.08.29.
( 731 ) BUDALAKK Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) VIASZIGNÁL
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok, fakonzerváló szerek, festőanyagok, festék oldószerek.

( 210 ) M 12 03145
( 220 ) 2012.09.03.
( 731 ) Balmaz-Szabó Kft., Balmazújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Húskészítmények.

( 210 ) M 12 03146
( 220 ) 2012.09.03.
( 731 ) "ZOMKO" Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
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elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8

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

osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csiszoló szivacsok; csiszoló szalagok; csiszoló
VLIES szerszámok.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
( 210 ) M 12 03148
( 220 ) 2012.09.03.
( 731 ) Wabi beauty center GA-VESTOR Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 43
44

Éttermi szolgáltatások, időleges szállásadás, wellness szolgáltatások.
Orvosi és fogorvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 12 03154
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HYPEROL
( 511 ) 5

Gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, gyógyszervegyészeti készítmények ember- és állatgyógyászati

használatra.
( 210 ) M 12 03172
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ICEFRESH
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 12 03173
( 220 ) 2012.09.04.
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( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)

( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ICESLIDE
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 12 03174
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ICEFUSION
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 12 03175
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FRESHSLIDE
( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 12 03204
( 220 ) 2012.09.06.
( 731 ) Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Kiss István, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 45

Gyászszertartás; hamvasztás; temetés.

( 210 ) M 12 03208
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. D. Tóth Éva, 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25

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

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 03210
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) VASKER-PLUSZ Vashulladék Forgalmazó Kft., Békés (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Kereskedelmi ügyletek; vas-, színesfém- és veszélyes hulladék felvásárlása; kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások vas-, színesfém- és veszélyes hulladék feldolgozásával kapcsolatban.

39

Vas-, színesfém- és veszélyes hulladék begyűjtése, átvétele, tárolása, szállítása és fuvarozása; hulladékok

szállítása és tárolása.
40

Vas-, színesfém- és veszélyes hulladék újrahasznosítása, feldolgozása, kezelése; hulladék és szemét újra

feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.
( 210 ) M 12 03290
( 220 ) 2012.09.13.
( 731 ) Negyedmérföld Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Lóerők Éjszakája
( 511 ) 41

Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), időmérés

sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzőtábori szolgáltatások,
sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatásoknyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül autóversenyek szervezése, rendezése, különösen
szlalom-, drift-, gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamintgokart-, off-road-, jet-ski- és
formulaversenyek szervezése, rendezése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek
szervezése,rendezése.
( 210 ) M 12 03435
( 220 ) 2012.09.21.
( 731 ) EX-ANTE 2002 Kutató, Fejlesztő, Tanácsadó és Oktatási Kft., Szeged (HU)
( 541 ) Segway Szeged
( 511 ) 35

Hirdetési hely kölcsönzése; marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés.

39

Látogatások tervezése turistáknak; utazások szervezése.

41

Coaching; gyakorlati képzés; oktatás; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szemináriumok

rendezése és vezetése; szórakoztatás; videofilmezés.
( 210 ) M 12 03496
( 220 ) 2012.09.25.
( 731 ) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ZIR-PRO
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 12 03562
( 220 ) 2012.09.28.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)
( 541 ) PAGIDIXIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 150 darab közlést tartalmaz.
M2191

