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Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 206.881
( 151 ) 2012.07.24.
( 210 ) M 11 00958
( 220 ) 2011.03.30.
( 732 ) Xiang Suibin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pethes Margit, Budapest
( 541 ) BUSIDA
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 207.001
( 151 ) 2012.08.10.
( 210 ) M 11 00470
( 220 ) 2011.02.18.
( 732 ) SUZUKI MOTOR CORPORATION, Shizuoka-Pref. 432-8611 (JP)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) EV-X
( 511 ) 12 Gépkocsik, motorkerékpárok, terepjárók, valamint azok alkatrészei és tartozékai.
( 111 ) 207.471
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00232
( 220 ) 2012.01.25.
( 732 ) 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,
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).
( 111 ) 207.472
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00233
( 220 ) 2012.01.25.
( 732 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
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( 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,
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).
( 111 ) 207.473
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00238
( 220 ) 2012.01.25.
( 732 ) Ballet Theatre Foundation, Inc., New York, NY (US)
( 740 ) Dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) AMERICAN BALLET THEATRE
( 511 ) 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok
25 Cipők és ruházati cikkek
( 111 ) 207.474
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00239
( 220 ) 2012.01.25.
( 732 ) Ballet Theatre Foundation, Inc., New York, NY (US)
( 740 ) dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok
25 Cipők és ruházati cikkek, beleértve balett-trikók, harisnyanadrágok, tréningnadrágok és tréningtrikók
( 111 ) 207.475
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00248
( 220 ) 2012.01.26.
( 732 ) 60/40 Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 24 Ágyneműk, ágytakarók.
25 Csecsemő kelengyék, babakelengyék.
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( 111 ) 207.476
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00249
( 220 ) 2012.01.26.
( 732 ) Balatoni László, Budapest (HU)
( 541 ) HEBRON RÓZSÁJA SZÉPSÉGVERSENY
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szépségverseny.
( 111 ) 207.477
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00393
( 220 ) 2012.02.08.
( 732 ) Kasza és Társa Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 6 Fémcsövek, főleg acélcsövek, ipari-, kazánházi fém csőszerelvények; acélcső-, csővezeték idomok fémből,
karimák, csavarok, öntöttvas-, temperöntvények; csövek és csővezeték idomok rézből; forracélcsövek;
csőbilincsek; szelepek, pillangószelepek fémből,tolózárak; acélhuzalok, acéllemezek, falicsatlakozók fémből,
feszítőelemek, fém bélésgyűrűk, fémpalackok, tartályok.
11 Épületgépészeti rendszerek és berendezések; fűtő-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, világító-, vízszolgáltató
berendezések és ezek szerelvényei; klímaberendezések; napkollektorok; geotermikus rendszerek, berendezések,
energiatakarékos és környezettudatosépületgépészeti berendezések; távfűtő és központi fűtés rendszerek és
berendezések, kazánok, hőcserélők, hőtárolók, radiátorok, szabályozó és biztonsági szerelvényei.
35 Kereskedelmi ügyletek, főleg víz-gáz és fűtéstechnika, klíma- és légtechnikai termékekkel, csövekkel,
ipariszerelvényekkel, mélyépítési termékekkel, rögzítéstechnikai termékekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek,
bel- és külkereskedelmi forgalmazás.
( 111 ) 207.478
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00394
( 220 ) 2012.02.08.
( 732 ) dr. Várhelyi György, Budapest (HU)
Gállné Tordai Hedvig, Sződliget (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Szoláriumok, kvarclámpák, mesterséges barnulást elősegítő orvosi terápiák és ezek kisegítésére szolgáló
berendezések felszerelése, javítása, karbantartása, kölcsönzése és bérbeadása.
44 Szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szépségszalonok szolgáltatásai (szolárium, szauna, fodrász,
kozmetika, manikűr).
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( 111 ) 207.479
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00396
( 220 ) 2012.02.08.
( 732 ) M&M Tiszafüred Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tiszafüred (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői
szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak
[fogyasztói tanácsadás].
( 111 ) 207.480
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00398
( 220 ) 2012.02.08.
( 732 ) Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és
keverékeiből előállított készítmények.
16 Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.
44 Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.
( 111 ) 207.481
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00406
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán ügyvéd, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.482
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00410
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyiáru).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.483
( 151 ) 2012.10.02.
( 210 ) M 12 00411
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.587
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 11 04105
( 220 ) 2011.12.21.
( 732 ) BNP PARIBAS, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A változó világ bankja
( 511 ) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
szakmai üzleti tanácsadás; hatékonysági szakvélemények; üzleti információ; üzleti információgyűjtés; kutatások
üzleti ügyletekkel kapcsolatban;reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy ipari menedzsment támogatás;
számvitel; adóbevallások készítése; direkt marketing postai úton (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; marketingtanulmányok; adatgyűjtés mesterfájlba;számítógépes fájlmenedzsment;
gazdasági előrejelzés; számlakivonatok összeállítása; reklámozás; online reklámozás számítógépes
kommunikációs hálózaton keresztül, mint például interneten és intraneten; számítógépes adatkeresés mások
számára; reklámidőbérbeadása számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten;
elektronikus hirdetési rovat elkészítése; információszolgáltatás, tanácsadás, valamint adminisztratív és
kereskedelmi segítségnyújtás online kereskedelemben valóbiztonságos fizetési felület létrehozásában
számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten; üzleti értékelés; marketingkutatás;
statisztikák összeállítása.
36 Bankügyletek, pénzügyi ügyletek, pénzügyi analízis, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások,
követelésbehajtási ügynökségek, hitelirodák, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése, ingatlanügyletek,
ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés,ingatlan tanácsadás, pénzügyi értékelés (ingatlan), információ
ingatlanokról, ingatlankezelés, bérleti díj beszedése, biztosítás, biztosítási tanácsadás, biztosítási információ,
biztosítások, ellenjegyzési garanciavállalás, biztosítéki szolgáltatások,takarékpénztárak, nyugdíj-megtakarítások,
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bank, ingatlan), pénzügyi információ, kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai, tőkebefektetés, monetáris ügyletek, biztosítás-matematikai szolgáltatások,
faktorálás/faktoringszolgáltatások, hitelirodák, tőzsdei árjegyzés, hitelkártya szolgáltatások, terhelőkártya
szolgáltatások, pénzváltás, csekkek hitelességének ellenőrzése, utazási csekkek kibocsátása, banki csekkek
kibocsátása, széfletét szolgáltatások, elszámoló házak,biztosítási alkuszi tevékenység, értékek letétbe helyezése,
értékbónok kibocsátása, hitelkártya szolgáltatások, hűségkártya kibocsátása (pénzügyi szolgáltatások), adóval
kapcsolatos pénzügyi becslések, vagyonkezelés, pénzalapok elektronikus átutalása,társasházak kezelése, pénzügyi
menedzsment, életbiztosítás, hajókár biztosítás, balesetbiztosítás, tűzbiztosítás, egészségbiztosítás,
otthonbiztosítás, elmaradt bér elleni biztosítás, ingatlan bérbeadása, iroda bérbeadása (ingatlan),
jelzáloghitelezés,részletfizetéses hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi
tranzakciók, telebank otthonról igénybe vehető banki szolgáltatások; viszont befektetői alapok, bankári
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szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, tanácsadás éssegítségnyújtás, online bankügyletek; pénzügyi,

valuta-, biztosítási és ingatlanszolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül (beleértve a mobil telefonokat), adat
továbbítás hálózatokon és számítógépes kommunikációs rendszereken, mint például azinterneten és az intraneten
keresztül.
38 Távközlés, információszolgáltatás távközlési ügyekben, távközlés optikai szálas hálózatokon keresztül;
távközlés adatkommunikációs hálózaton keresztül, telematikus hálózatok és adatkommunikációs hálózatok, mint
az internet és az intranet; rádióadás,televíziós műsorszórás, számítógép terminálok közötti összeköttetések,
telekommunikáció elektronikus levelezés útján, összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása (mobil telefonon
is) telematikus adattovábbítással és adatkommunikációs hálózatokonkeresztül, mint interneten és intraneten
keresztül; felhasználói hozzáférés biztosítása elektronikus honlapokhoz az online kereskedelemi tevékenységhez;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes hálózatokhoz, mint az internethez vagy intranethez;távközlési átviteli
és összeköttetési szolgáltatások;felhasználói hozzáférés biztosítása adatkommunikációs hálózatokhoz, mint az
internet és az intranet; felhasználói hozzáférés biztosítása valamely elektronikus oldalhoz adatkommunikációs
hálózatokon,például interneten online kereskedelmi és banki szolgáltatások nyújtása céljára; távközlési
berendezések kölcsönzése; telefon-szolgáltatások.
41 Szemináriumok, kollokviumok, konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek és
események szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); oktatás és képzések; szórakoztatás;
információk oktatási és szórakoztatásicélra; oktatási és képzési tanácsadás; kiállítások szervezése és lebonyolítása
kulturális vagy oktatási célra; számítógépes hálózatokon elérhető online játékok; könyvek és folyóiratok kiadása;
szövegek szerkesztése és kiadása, nem hirdetési szövegek;mikrokiadás; folyóiratok és könyvek elektronikus
online kiadása; sport és kulturális tevékenységek; show műsorok készítése és filmgyártás.
( 111 ) 207.588
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 11 04106
( 220 ) 2011.12.21.
( 732 ) BNP PARIBAS, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) A változó világ biztosítója
( 511 ) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
szakmai üzleti tanácsadás; hatékonysági szakvélemények; üzleti információ; üzleti információgyűjtés; kutatások
üzleti ügyletekkel kapcsolatban;reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy ipari menedzsment támogatás;
számvitel; adóbevallások készítése; direkt marketing postai úton (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése; marketingtanulmányok; adatgyűjtés mesterfájlba;számítógépes fájlmenedzsment;
gazdasági előrejelzés; számlakivonatok összeállítása; reklámozás; online reklámozás számítógépes
kommunikációs hálózaton keresztül, mint például interneten és intraneten; számítógépes adatkeresés mások
számára; reklámidőbérbeadása számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten;
elektronikus hirdetési rovat elkészítése; információszolgáltatás, tanácsadás, valamint adminisztratív és
kereskedelmi segítségnyújtás online kereskedelemben valóbiztonságos fizetési felület létrehozásában
számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten; üzleti értékelés; marketingkutatás;
statisztikák összeállítása.
36 Bankügyletek, pénzügyi ügyletek, pénzügyi analízis, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások,
követelésbehajtási ügynökségek, hitelirodák, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése, ingatlanügyletek,
ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés,ingatlan tanácsadás, pénzügyi értékelés (ingatlan), információ
ingatlanokról, ingatlankezelés, bérleti díj beszedése, biztosítás, biztosítási tanácsadás, biztosítási információ,
biztosítások, ellenjegyzési garanciavállalás, biztosítéki szolgáltatások,takarékpénztárak, nyugdíj-megtakarítások,
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bank, ingatlan), pénzügyi információ, kölcsönös támogatási alapok
szolgáltatásai, tőkebefektetés, monetáris ügyletek, biztosítás-matematikai szolgáltatások,
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faktorálás/faktoringszolgáltatások, hitelirodák, tőzsdei árjegyzés, hitelkártya szolgáltatások, terhelőkártya

szolgáltatások, pénzváltás, csekkek hitelességének ellenőrzése, utazási csekkek kibocsátása, banki csekkek
kibocsátása, széfletét szolgáltatások, elszámoló házak,biztosítási alkuszi tevékenység, értékek letétbe helyezése,
értékbónok kibocsátása, hitelkártya szolgáltatások, hűségkártya kibocsátása (pénzügyi szolgáltatások), adóval
kapcsolatos pénzügyi becslések, vagyonkezelés, pénzalapok elektronikus átutalása,társasházak kezelése, pénzügyi
menedzsment, életbiztosítás, hajókár biztosítás, balesetbiztosítás, tűzbiztosítás, egészségbiztosítás,
otthonbiztosítás, elmaradt bér elleni biztosítás, ingatlan bérbeadása, iroda bérbeadása (ingatlan),
jelzáloghitelezés,részletfizetéses hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi
tranzakciók, telebank otthonról igénybe vehető banki szolgáltatások; viszontbefektetői alapok, bankári
szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, tanácsadás éssegítségnyújtás, online bankügyletek; pénzügyi,
valuta-, biztosítási és ingatlanszolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül (beleértve a mobil telefonokat), adat
továbbítás hálózatokon és számítógépes kommunikációs rendszereken, mint például azinterneten és az intraneten
keresztül.
38 Távközlés, információszolgáltatás távközlési ügyekben, távközlés optikai szálas hálózatokon keresztül;
távközlés adatkommunikációs hálózaton keresztül, telematikus hálózatok és adatkommunikációs hálózatok, mint
az internet és az intranet; rádióadás,televíziós műsorszórás, számítógép terminálok közötti összeköttetések,
telekommunikáció elektronikus levelezés útján, összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása (mobil telefonon
is) telematikus adattovábbítással és adatkommunikációs hálózatokonkeresztül, mint interneten és intraneten
keresztül; felhasználói hozzáférés biztosítása elektronikus honlapokhoz az online kereskedelemi tevékenységhez;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes hálózatokhoz, mint az internethez vagy intranethez;távközlési átviteli
és összeköttetési szolgáltatások;felhasználói hozzáférés biztosítása adatkommunikációs hálózatokhoz, mint az
internet és az intranet; felhasználói hozzáférés biztosítása valamely elektronikus oldalhoz adatkommunikációs
hálózatokon,például interneten online kereskedelmi és banki szolgáltatások nyújtása céljára; távközlési
berendezések kölcsönzése; telefon-szolgáltatások.
41 Szemináriumok, kollokviumok, konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek és
események szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); oktatás és képzések; szórakoztatás;
információk oktatási és szórakoztatásicélra; oktatási és képzési tanácsadás; kiállítások szervezése és lebonyolítása
kulturális vagy oktatási célra; számítógépes hálózatokon elérhető online játékok; könyvek és folyóiratok kiadása;
szövegek szerkesztése és kiadása, nem hirdetési szövegek;mikrokiadás; folyóiratok és könyvek elektronikus
online kiadása; sport és kulturális tevékenységek; show műsorok készítése és filmgyártás.
( 111 ) 207.589
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 11 00501
( 220 ) 2011.02.22.
( 732 ) Vidék Videó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VIDÉK VIDEÓ
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.590
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00187
( 220 ) 2012.01.20.
( 732 ) Kiss Richárd, Győr (HU)
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( 740 ) Török Antal, Győr

( 546 )

( 511 ) 9 Elektronikai eszközök, hanglejátszók és erősítők.
20 Műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, biztonsági dobozok műanyagból.
35 Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
( 111 ) 207.591
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00191
( 220 ) 2012.01.23.
( 732 ) PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 31 Ehető rágcsálnivalók kutyáknak; kutyaeledelek; táplálék kedvtelésből tartott kutyáknak; táplálék kutyáknak.
( 111 ) 207.592
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00316
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) Bernard Matthews Ltd., Norwich (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hústermék; felvágottak, virsli.
( 111 ) 207.594
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00313
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) Illés Bálint 25%, Budapest (HU)
Illés Levente 25%, Budapest (HU)
Bandi Károly 50%, Szigetcsép (HU)
( 740 ) Illés Béla, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek, trágyák.
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( 111 ) 207.595
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00334
( 220 ) 2012.02.02.
( 732 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,
étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.
( 111 ) 207.596
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00335
( 220 ) 2012.02.02.
( 732 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,
étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.
( 111 ) 207.597
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00337
( 220 ) 2012.02.02.
( 732 ) Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,
étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.
( 111 ) 207.598
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00374
( 220 ) 2012.02.06.
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76 6824 BM Arnhem (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) FAMILY ZONE
( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; szárítók beleértve a felületkezelő szárítókat, oldószerek; színező anyagok, mint a
festékek, kencék vagy lakkok adalékai; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek
anyagának megfelelő összetételűanyaggal); fapácok; mastix, áthelyezhető festék tapaszok, kencék vagy lakkok.
( 111 ) 207.599
( 151 ) 2012.10.15.
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( 210 ) M 12 00495
( 220 ) 2012.02.16.
( 732 ) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)
( 541 ) GAVALLÉR
( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 207.600
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00504
( 220 ) 2012.02.17.
( 732 ) Haus Kati 97' Bt., Gyenesdiás (HU)
( 541 ) Hotel Katalin
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.601
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00494
( 220 ) 2012.02.16.
( 732 ) IRON & SMITH KFT., Szada (HU)
( 740 ) dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest
( 541 ) MYSTIC
( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 207.602
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00653
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Könyvek, tankönyvek, albumok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, oktatási eszközök (készülékek
kivételével), újságok.
41 Konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
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tankönyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, kutatás és fejlesztés mások részére,
vegyészeti szolgáltatások.
( 111 ) 207.603
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00654
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (HU)
( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Könyvek, tankönyvek, albumok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, oktatási eszközök (a készülékek
kivételével), újságok.
41 Konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
tankönyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, kutatás és fejlesztés mások részére,
vegyészeti szolgáltatások.
( 111 ) 207.604
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00655
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Stanctechnik Stancoló Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
40 Nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; mintanyomás; fényképmásolás.
( 111 ) 207.605
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00657
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) quiko
( 511 ) 7 Kapunyitó, kapumozgató motorok és ezek elektronikus és mechanikus kiegészítői, valamint kapuk, ajtók,
sorompók, redőnyök nyitó-záró szerkezetei és ezekhez kapcsolódó alkatrészek, tartozékok, kiegészítők,
vezérlések, elektronikák.
( 111 ) 207.606
( 151 ) 2012.10.15.
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( 210 ) M 12 00658
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Jeszenszki és Fia Mélyépítő Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.607
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00659
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Széles Út Kft., Tata (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.608
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00660
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Pátrovics-Gépker Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) Egy lépéssel előrébb a környezetünkért, embertársainkért, önmagunkért
( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.609
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00661
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) BO-TO BAU Kft., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.610
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00662
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Mai Xue Mei, Budapest (HU)
( 541 ) JUST MAGGIE
( 511 ) 14 Divatékszerek, nem nemesfém és nemesfém.
25 Ruházati cikkek, cipők.
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( 111 ) 207.612
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00668
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült
termékek.
25 Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok
üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.
41 Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 207.614
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00670
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) AVON PRODUCTS, INC., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Ragyogj együtt a legjobbakkal!
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;irodai munkák; disztribútor szolgáltatások;
szépségápolással, ruházattal,piperecikkekkel, kozmetikumokkal, ékszerekkel, toalett termékekkel,
étrendkiegészítőkkel, testgyakorló és fitneszeszközökkel, sportcikkekkel, könyvekkel, műsoros video- és
audiokazettákkal, CD-kkel és ajándéktárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi értékesítés üzletekben, ügynökökön
keresztül, közvetlenül független kereskedelmi képviselőkön keresztül, telefonon,katalógusból levélben és globális
számítógépes hálózaton keresztül; független kereskedelmi képviselők toborzására promóciós és hirdetési
kampány szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek: üzleti képzés és tréning
szolgáltatások vezetés fejlesztésére és megkönnyítésére; üzleti oktatási programok vezetők, alkalmazottak,
üzlettársak és ügynökök számára; üzletitréning; üzleti tréning tanácsadási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások
tanfolyamokon, szemináriumokon, konferenciákon és workshopokon keresztül kiskereskedelmi szolgáltatásokkal,
termékértékesítéssel és -elosztással, valamint ezekre vonatkozótananyagok terjesztésével kapcsolatban; oktatási
szolgáltatások konferenciák, tanfolyamok, szemináriumok és workshopok tartásával egészségügyi, táplálkozási,
fitnesz, pénzügyi, testgyakorlási, elegancia, stílus, testápolás és/vagy szépségápolás területen.
( 111 ) 207.615
( 151 ) 2012.10.15.
( 210 ) M 12 00315
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hústermék; felvágottak, virsli.
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( 111 ) 207.616
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01735
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SEGISIP
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.617
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00619
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) Leomilla Kft., Szekszárd (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Üzletszervezési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; piackutatás.
41 Fordítói szolgáltatások; nyelvi tolmács szolgáltatások.
( 111 ) 207.618
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01742
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)
( 541 ) RENSIMA
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények onkológiai és immunológiai betegségek kezelésére.
( 111 ) 207.619
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01746
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TEMSIX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények onkológiai és immunológiai betegségek kezelésére.
( 111 ) 207.620
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01736
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) IPSALEGI
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.621
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01737
( 220 ) 2012.05.22.
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( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 541 ) DITINELL
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.622
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01738
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EMONA
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.623
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01739
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SKITEGIT
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.624
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01741
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)
( 541 ) SELLMUS
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.625
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01743
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)
( 541 ) BUFARMOL
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.626
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01745
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TEMSIGIT
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.627
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 11 03918
( 220 ) 2011.12.09.
( 732 ) TALIA VINO Szőlőbirtok és Borkereskedés Kft., Pannonhalma (HU)
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( 740 ) dr. Kovács Kálmán, Győr

( 546 )
( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 207.628
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00626
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.629
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 11 03752
( 220 ) 2011.11.24.
( 732 ) Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 541 ) Hungaria Szalámi
( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagoló anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak
más osztályba.
29 Magyarországról származó szalámi és kolbászfélék, szárazáruk, vörös áruk.
( 111 ) 207.630
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00635
( 220 ) 2012.02.28.
( 732 ) Lucza Árpád, Táborfalva (HU)
( 740 ) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SunCity
( 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).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.631
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( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00773
( 220 ) 2012.03.08.
( 732 ) Bathó Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 207.632
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00310
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) EBK DRINKS Kft., Balatonlelle (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Kanadából származó whiskey.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.633
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00630
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) Detki Keksz Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 546 )

( 511 ) 30 Kekszek, édesipari készítmények; gabona készítmények.
( 111 ) 207.634
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01102
( 220 ) 2012.04.02.
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( 732 ) Lin Yong, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 207.635
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00302
( 220 ) 2012.01.30.
( 732 ) atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Urbán Ágnes, Budapest
( 541 ) Ki mit tud?
( 511 ) 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; biztonsági
szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 207.636
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00628
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és
keverékeiből előállított készítmények.
16 Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.
44 Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.
( 111 ) 207.637
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00146
( 220 ) 2012.01.17.
( 732 ) "KOPP" EXPORT-IMPORT Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )
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( 511 ) 29 Kolbász; lekvár.

33 Pálinka.
( 111 ) 207.638
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01266
( 220 ) 2012.04.16.
( 732 ) PRO FORM Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Papír-, kartontermékek; nyomdaipari termékek, etikettek; fényképek; papíripari vagy háztartási
ragasztóanyagok; anyagok művészek részére, ecsetek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok és eszközök (készülékek kivételével);csomagolásra, díszcsomagolásra szolgáló papíráruk, műanyagok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, és ezek kombinációiból kialakított egységcsomagok; műanyag lemezek
csomagolásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
20 Műanyagokból készült cikkek, termékek, csomagoló anyagok.
40 Anyagmegmunkálás; vákuumformázás.
( 111 ) 207.639
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00629
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és
keverékeiből előállított készítmények.
16 Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagolásához.
44 Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.
( 111 ) 207.640
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00627
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.641
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00622
( 220 ) 2012.03.06.
( 732 ) Media Factory Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Hírügynökségek; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján].
( 111 ) 207.642
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00306
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) Zheng Rui Fang, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 207.643
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 11 01902
( 220 ) 2011.06.16.
( 732 ) Lázár Lajos, Tápiószőlős (HU)
Egri Attila, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd, Budapest
( 541 ) MAGYARTÓL VEDD A MAGYART
( 511 ) 3 Magyarországról származó fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,
súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az
osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
29 Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött
gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 207.644
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 01260
( 220 ) 2012.04.16.
( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr Balogh Éva jogtanácsos, Lapker Zrt., 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).
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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.645
( 151 ) 2012.10.16.
( 210 ) M 12 00947
( 220 ) 2012.03.22.
( 732 ) Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH, 55450 Langenlonsheim (DE)
( 740 ) dr. Faludi Zoltán, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IMPULSE
( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták.
( 111 ) 207.646
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00009
( 220 ) 2012.01.04.
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 541 ) 'WELCOME TO xDRIVE VILLAGE THE PLACE WITH 365 SEASONS'
( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, valamint ezek alkatrészei.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.647
( 151 ) 2012.10.17.
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( 210 ) M 12 00010
( 220 ) 2012.01.04.
( 732 ) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Munich (DE)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
( 541 ) 'SEE YOU SOON IN xDRIVE VILLAGE THE PLACE WITH 365 SEASONS'
( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, valamint ezek alkatrészei.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.648
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00171
( 220 ) 2012.01.19.
( 732 ) G-Mentor Reklámszervező és Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
( 111 ) 207.649
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00319
( 220 ) 2012.01.31.
( 732 ) Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)
( 300 ) 1230113 2011.08.01. NL
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Dr. Szigeti Éva, Budapest
dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HORIZON
( 511 ) 9 Hang, kép vagy adat rögzítésére, továbbítására, megjelenítésére, tárolására, kódolására, dekódolására,
átalakítására, feldolgozására szolgáló készülékek és műszerek, ezen belül különösen az ún. settop box-ok;
kommunikációs és távközlési berendezésekkábel útján közvetített, Internet-alapú és személyes tartalmak
integrálásának támogatására; televízió készülékek és ehhez kapcsolódó berendezések, távirányítók; telefonok,
mobiltelefonok, személyi szervezők (PDA); modemek, dekódoló készülékek,rejtjelezési berendezések;
adatfeldolgozó berendezésekhez való hozzáférésre és a hozzáférés szabályozására szolgáló eszközök;
azonosításra szolgáló eszközök távközlési hálózatokhoz; jelek és adások kódolására (zavarására) és dekódolására
szolgálóberendezések; digitális terminálok; videofilmek, CD-ROM-ok, hanglemezek, DVD lemezek,
mágneskártyák; interaktív televíziózáshoz használt berendezések és eszközök; számítógépes szoftverek (rögzített
programok); száloptikai és optikai kábelek; játékszoftver online játékra és/vagy interaktív használatra is; az
összes fent felsorolt termék használata kábel útján közvetített, Internet-alapú és személyes tartalmak
integrálásával kapcsolatosan, illetve annak támogatására, és a felsorolt áruk egyike semkapcsolódik semmilyen
módon légügyi- illetve repülési területhez, légi utas szállításhoz és légi közlekedéshez, szállításhoz.
38 Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil távközlést és távbeszélő szolgáltatásokat; rádió- és televízió
műsorok műsorszórása; video-on-demand; kábelszolgáltatói szolgáltatások; Internet-hozzáférést biztosító
szolgáltatások; hozzáférés biztosításatávközlési hálózatokhoz (beleértve az Internetet is); távközlési berendezések
kölcsönzése; távközlési információk biztosítása televízión és az Interneten keresztül; elektronikus üzenetek
cseréje és továbbítása; interaktív kommunikációs szolgáltatások azInterneten, kábelhálózatokon keresztül vagy
egyéb adatátvitel útján; kábeltelevíziós műsorszórás; adatok, hang és képek átvitele rádión, televízión, műholdon,
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kábelen, éteren keresztül vagy más elektronikus rendszer útján; távközlési infrastruktúraüzemeltetése és bérlete

harmadik felek részére beleértve a (mobil) telefonos hálózatokat is; tájékoztatás és tanácsadás (interaktív)
távközlési szolgáltatások vonatkozásában; hírügynökség és hírszolgáltatás; távközlési hálózatokhoz való
hozzáférési időbérlése; videojátékok és digitális adatok letöltéséhez való hozzáférés biztosítása; kommunikáció
(adatátvitel) nyílt (Internet) vagy zárt (Intranet) globális számítógépes hálózatokon keresztül; filmek és egyéb
audio- és audiovizuális porgramok onlineletöltése, letölthetővé tétele; programok továbbítása és (TV) csatornák
kiválasztása; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatásokon keresztül az
Internethez és adatbázisokhoz való csatlakozás biztosítása; a fentemlített szolgáltatások egyike sem kapcsolódik
semmilyen módon légügyi- illetve repülési területhez légi utas szállításhoz és légi közlekedéshez, szállításhoz.
41 Szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és színházi
programok összeállítása, alkotása, rendezése és előadása; filmek és videók gyártása; filmek és videók kölcsönzése
Interneten keresztül is,illetve egyéb elektronikus kommunikáció útján; könyvek, magazinok, újságok, brosúrák és
más folyóiratok kiadása, kölcsönzése és terjesztése, függetlenül attól, hogy az elektronikus/digitális formában
történik; interaktív szórakoztatás, beleértveinteraktív szórakoztató szolgáltatások nyújtását az ún. "settop box"
útján.
( 111 ) 207.650
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 11 03285
( 220 ) 2011.10.18.
( 732 ) Niedermüller Anna, Budapest (HU)
( 541 ) EzerGyerek
( 511 ) 41 Oktatás.
( 111 ) 207.651
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00651
( 220 ) 2012.02.28.
( 732 ) Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, különösen őssejt és köldökvér bank.
( 111 ) 207.652
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00804
( 220 ) 2012.03.09.
( 732 ) METALTOOLS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bodrogolaszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.
( 111 ) 207.653
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( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00318
( 220 ) 2012.02.01.
( 732 ) TolnAgro Kft., Szekszárd (HU)
( 541 ) AGROFERM
( 511 ) 5 Állatgyógyászati készítmény.
( 111 ) 207.654
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00326
( 220 ) 2012.02.01.
( 732 ) Kolozsvári Márk, Szentes (HU)
( 740 ) dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
( 541 ) borsó bisztró
( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.
( 111 ) 207.655
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 11 00667
( 220 ) 2011.03.08.
( 732 ) Tsendra Roman Ivanovich, Kolcsino, Ukraine (UA)
( 740 ) Dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29 Tartósított, szárított és főzött zöldborsó.
( 111 ) 207.656
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 10 02270
( 220 ) 2010.07.26.
( 732 ) MAXIMUM KOLOR Kereskedelmi Kft., Hernád (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, vegyi tűzoltószerek, feldolgozatlan műgyanták, műanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok.
( 111 ) 207.657
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00669
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült
termékek.
25 Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.
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35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.
41 Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 207.658
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00667
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás,Lárhen Tanácsadó,Iparjogvédelmi,Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült
termékek.
25 Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok
üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.
41 Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 207.674
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 11 00224
( 220 ) 2011.01.31.
( 732 ) Laczkó Antal, Nagyecsed (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 554 )

( 511 ) 33 Pálinkák.
35 Pálinka forgalmazásával kapcsolatos kereskedelmi; marketing- és reklámtevékenység.
( 111 ) 207.675
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 11 00468
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( 220 ) 2011.02.18.
( 732 ) Laczkó Antal, Nagyecsed (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Pántlikás Pálinka
( 511 ) 33 Pálinkák.
35 Pálinka forgalmazásával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; pálinka termékek reklámozása és marketing
tevékenység.
( 111 ) 207.676
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 11 02918
( 220 ) 2011.09.15.
( 732 ) Magyar Cserkészszövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; kiadványok, beszámolók, tankönyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; névjegykártyák; papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); papír-, írószer termékek; irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznakmás osztályokba).
25 Ruházati cikkek, zoknik, lábbelik, cipők, csizmák, bakancsok, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; cipők;
egyenruhák; felsőkabátok, felöltők; fürdőnadrágok, úszónadrágok; ingek; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek;
lábbelik; melegítők, szvetterek;munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;
övek; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; kendők; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik;
sporttrikók; szandálok; szoknyák; tarka selyemkendők (nyaksálak);térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat;
zoknik.
39 Utazásszervezés, táboroztatás, túraszervezés (hegyi-, sítúra).
41 Nevelés; szakmai képzés; továbbképzés, vezetőképzés, felnőtt oktatás; szórakoztatás; gyermek programok
szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, erdei iskolai programok szervezése, kalandpard programok
szervezése.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás), táborhelyek
hasznosítása.
( 111 ) 207.677
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 11 04085
( 220 ) 2012.01.13.
( 732 ) Zakariás Dávid, Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 44 Hajbeültetés, orvosi klinikák szolgáltatásai, plasztikai sebészet.
( 111 ) 207.678
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( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00266
( 220 ) 2012.01.27.
( 732 ) Mátra Tüzép-Transz Kft., Bátonyterenye (HU)
( 546 )
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.679
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00267
( 220 ) 2012.01.27.
( 732 ) Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.680
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00584
( 220 ) 2012.02.23.
( 732 ) VIDGET.HU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Simon Emese Júlia, Noerr & Társai Iroda, Budapest
( 541 ) VIDGET
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.681
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00739
( 220 ) 2012.03.06.
( 732 ) Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Gábor, Dr. Kovács Gábor Ügyvéd Irodája, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Mesterséges édesítőszerek; szacharin.
31 Tápanyagok állatok számára.
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( 111 ) 207.682
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00740
( 220 ) 2012.03.06.
( 732 ) Egy Csepp Figyelem Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 207.683
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 00751
( 220 ) 2012.03.07.
( 732 ) Alföld-Tabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagykőrös (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Almaborok.
( 111 ) 207.684
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01201
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Munkácsi Péter, KIM, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.685
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01216
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Megasolar-Zöldenergia Kft., Pilis (HU)
( 740 ) Kovács Gábor, Pilis
( 546 )

( 511 ) 11 Napkollektor; melegvizes fűtőberendezések.
( 111 ) 207.686
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01217
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) S-FORRÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek; cipők; dzsekik; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők; ingek; kabátok; kötények
[ruházat]; lábbelik; mellények; melegítők, szvetterek munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nyaksálak,
gallérvédők; papírkalapok [ruházat];papírruházat; pulóverek; sapkák; sálak; szemellenzők [sapkán];
térdnadrágok.
35 Állásközvetítő irodák; munkaerő-kölcsönzés, bérszámfejtés, konzultáció személyzeti kérdésekben;
közvélemény kutatás; munkaerő-toborzás, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; személyzetkiválasztása pszichológiai eljárásokkal; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.
39 Autóbusz-közlekedés; áruk csomagolása; gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése; járművezetői
szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; személyszállítás; virágküldő szolgálat.
( 111 ) 207.687
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01222
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Guodian United Power Technology Co., Ltd, Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7 Szélerőmű generátorok; szélerőmű gépek; szélgépek és tartozékaik; dinamók; villanygenerátorok;
kerékhajtóművek; hidraulikus turbinák; hidraulikus gépek és motorok; vízmeghajtású gépek.
37 Szélerőmű generátorok szerelése, karbantartása és javítása; szélerőmű gépek és tartozékaik szerelése,
karbantartása és javítása; kerékhajtóművek szerelése, karbantartása és javítása; gépek szerelése, karbantartása és
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javítása; dinamók szerelése,karbantartása és javítása; számítógép hardware installálása, karbantartása és javítása;

javítási útmutatás; elektromos készülékek szerelése, karbantartása és javítása; rozsdavédelem.
( 111 ) 207.688
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01223
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Guodian United Power Technology Co., Ltd, Haidian District, Beijing (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GUODIAN UNITED POWER
( 511 ) 7 Szélerőmű generátorok; szélerőmű gépek; szélgépek és tartozékaik; dinamók; villanygenerátorok;
kerékhajtóművek; hidraulikus turbinák; hidraulikus gépek és motorok; vízmeghajtású gépek.
37 Szélerőmű generátorok szerelése, karbantartása és javítása; szélerőmű gépek és tartozékaik szerelése,
karbantartása és javítása; kerékhajtóművek szerelése, karbantartása és javítása; gépek szerelése, karbantartása és
javítása; dinamók szerelése,karbantartása és javítása; számítógép hardware installálása, karbantartása és javítása;
javítási útmutatás; elektromos készülékek szerelése, karbantartása és javítása; rozsdavédelem.
( 111 ) 207.689
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01378
( 220 ) 2012.04.23.
( 732 ) MASINA SHOP Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.690
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01379
( 220 ) 2012.04.23.
( 732 ) Boldoczki János, Békéscsaba (HU)
( 740 ) dr. Bak Tibor, Bak Tibor Ügyvédi Iroda, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.691
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01393
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Faforg-Span Kft., Környe (HU)
( 546 )
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.692
( 151 ) 2012.10.18.
( 210 ) M 12 01545
( 220 ) 2012.05.07.
( 732 ) Árklub Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Árklub
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); chips (gabonakészítmény); cukor;
cukorkaáruk; csokoládé; csokoládéalapú italok; díszek süteményekhez; édesítőszerek, természetes; ételízesítő
(fűszer); fűszerek; fűszerek, ízesítők;fűszerkeverék; gabonakészítmények; ízesítőszerek; jégkrémpor; kakaó;
kakaó alapú italok; kakaós termékek; karamella (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kekszek; ketchup (szósz);
kétszersültek, kekszek; kukoricapehely; liszttartalmú ételek; majonéz;marcipán; méz; mustár; müzli;
paradicsomszósz; pattogatott kukorica; piskóták; pótkávé; pudingok; rágógumi; sós kekszek; sütemények;
süteménypor; sütésre szolgáló anyagok; szószok; tea; töltött cukorkák.
39 Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; kamionos szállítás; raktározás,
tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás;teher(áru)-szállítás; termékek csomagolása.
( 111 ) 207.694
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00288
( 220 ) 2012.01.30.
( 732 ) Tresser Restaurants Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 43 Üzleti vendéglátás.
( 111 ) 207.695
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00115
( 220 ) 2012.01.13.
( 732 ) Nero Solution Kft., Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Szabó Réka, Budakeszi
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás.
41 Szórakoztatás, szabadidős szolgáltatások nyújtása.
( 111 ) 207.696
( 151 ) 2012.10.24.
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( 210 ) M 12 00433
( 220 ) 2012.02.13.
( 732 ) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje, Skopje (MK)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XIFIA
( 511 ) 5 Antibiotikumok.
( 111 ) 207.697
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00600
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Mikroflex Repro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
40 Nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, mintanyomás, fénymásolás.
( 111 ) 207.698
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00764
( 220 ) 2012.03.08.
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 207.699
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00765
( 220 ) 2012.03.08.
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 207.700
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 00766
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( 220 ) 2012.03.08.
( 732 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás.
( 111 ) 207.701
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01083
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) Citigroup Inc., New York, New York (US)
( 740 ) Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CITI LEARNING
( 511 ) 41 Oktatás; tréningek szervezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatással kapcsolatos
szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szolgáltatások és programok a szakmai továbbképzés, a funkcionális üzleti
képzés és a vezetőképzés területén,valamint a fentiekkel kapcsolatos tananyagok forgalmazása; szakmai
továbbképzéssel, karrierfejlesztéssel és vezetőképzéssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalak és
on-line publikációk.
( 111 ) 207.702
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01084
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) ZheJiang DongXin Textile Co. Ltd., Changxing Hongqiaozhen (CN)
( 740 ) Dr. Kozeschnik Bálint, Kozeschnik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; törülközők; kendők.

( 111 ) 207.703
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01085
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) Szent György Lovagrend, Visegrád (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 36 Karitatív tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések.
41 Kulturális, hagyományőrzés célú tevékenység, nevelés, oktatás, továbbképzés, konferenciák, kiállítások,
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bemutatók szervezése; szabadidő programok szervezése, kulturális, hagyományőrző találkozók szervezése.

42 Történelmi tudományos kutatói tevékenység; elemző és kutató szolgáltatások.
( 111 ) 207.704
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01086
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) Szent György Lovagrend, Visegrád (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) Szent György Lovagrend
( 511 ) 36 Karitatív tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések.
41 Kulturális, hagyományőrzés célú tevékenység, nevelés, oktatás, továbbképzés, konferenciák, kiállítások,
bemutatók szervezése; szabadidő programok szervezése, kulturális, hagyományőrző találkozók szervezése.
42 Történelmi tudományos kutatói tevékenység; elemző és kutató szolgáltatások.
( 111 ) 207.705
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01235
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Családi kör
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.706
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01237
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Lemezelő - két óra nem csak gyűjtőknek
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.707
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01239
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Időfutár
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.708
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01241
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Alma és fája
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.709
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01242
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Marslakók
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.710
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01243
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) P@dtársat keresünk
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.711
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01244
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Petőfi planéta
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.712
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01245
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Nyelvőrző
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.713
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01246
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Kultikon
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.714
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01247
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Lyukasóra
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.715
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01248
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Ej, mi a cool!
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.716
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01252
( 220 ) 2012.04.13.
( 732 ) Bődi Kálmán, Hajdúböszörmény (HU)
( 541 ) Bődi Kálmán egyéni vállalkozóra mindig számíthat!
( 511 ) 37 Építmények lebontása.
39 Áruk raktározása; áruszállítás.
( 111 ) 207.717
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01406
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.718
( 151 ) 2012.10.24.
( 210 ) M 12 01409
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.719
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01805
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) AXA, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )
( 511 ) 35 Üzleti management, üzleti adminisztráció, üzleti tanácsadás, üzleti tájékoztatás és felvilágosítás.
36 Biztosítás; személybiztosítás, életbiztosítás; biztosítás közeli hozzátartozó halála esetére; biztosítás tűzesetre,
minden kockázatra; viszontbiztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; takarékpénztárak; pénzügyek; pénzalap
beruházások; pénzügyi becslés,értékbecslés; pénzügyi, befektetési tanácsadás, pénzügyi elemzés; portfólió
menedzsment, pénzügyi befektetések; pénzügyi szolgáltatások; befektetés és közös tőke; bankügyletek;
követelésbehajtás; ingatlanügyek, ingatlanok értékbecslése, tanácsadásingatlan ügyletekben, ingatlan
befektetések, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, ingatlanok kölcsönzése/bérbeadása.
( 111 ) 207.720
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00034
( 220 ) 2012.01.05.
( 732 ) Hadobás Béla, Pécs (HU)
Gertig Levente, Hásságy (HU)
( 541 ) SÖRBERRY
( 511 ) 32 Sörök.
( 111 ) 207.721
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01007
( 220 ) 2012.03.28.
( 732 ) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.722
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00672
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Debreceni Tibor, Bábolna (HU)
( 546 )

( 511 ) 29 Magyarországról származó sonka, sonkakészítmények.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing; reklámanyagok
terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; versenyek

szervezése; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
( 111 ) 207.723
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01317
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft., Orosháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Hőformázással, hőre lágyuló műanyagból készülő tároló és csomagoló eszközök; hőre lágyuló műanyagból
készülő jelölő bója.
42 Ipari formatervezés.
( 111 ) 207.724
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01330
( 220 ) 2012.04.19.
( 732 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 541 ) MINŐSÉGGEL KIKÖVEZVE
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.725
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01171
( 220 ) 2012.04.06.
( 732 ) Garuda Trade Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Garuda
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; hajolaj, hajkrémek,
masszázsolajok, testápoló krém, arckrém.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz használt adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatokszámára; tapaszok.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
tápanyagok állatok számára; erősítők takarmányokhoz; takarmányokba adalékanyagok nem orvosi használatra,
erősítő tápanyagok állatoknak.
( 111 ) 207.726
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00354
( 220 ) 2012.02.03.
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( 732 ) EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 740 ) dr. Filinger György, Dr. Filinger György Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) mobilEST
( 511 ) 35 Hirdetési oldalak készítése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás, reklámszövegek
publikálása, reklámszövegek szerkesztése.
38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
( 111 ) 207.727
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00837
( 220 ) 2012.03.13.
( 732 ) Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft., Sióagárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.728
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00835
( 220 ) 2012.03.13.
( 732 ) WebMinute Kft., Kistarcsa (HU)
( 740 ) dr. Bleyer Barnabás, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) hoxa
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.729
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 11 03491
( 220 ) 2011.11.04.
( 732 ) dr. Simon János, Budapest (HU)
( 541 ) CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
( 511 ) 16 Nyomdaipari termékek, folyóiratok, könyvek, nyomtatott publikációk.
( 111 ) 207.730
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00674
( 220 ) 2012.02.29.
( 732 ) Pallér Építő, Ipari és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
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( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; exkavátorok
[kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; fűtőberendezések
felszerelése és javítása; útburkolás.
( 111 ) 207.731
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01323
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Mosószerek; mosodai célokra szolgáló fehérítő készítmények és más anyagok; textilápoló készítmények;
textillágyító készítmények; folteltávolító tisztító szerek; illatosító és frissítő készítmények ruhákhoz és
textilekhez; textilfrissítő szappanok; ruhaés textilmosó készítmények kézi mosáshoz; mosodai keményítő;
tisztító-, fényesítő- , súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; folyékony mosogatószerek; tisztító vagy fényesítő
készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők; szappanok; kéz- és testmosókészítmények; illatszerek, toalett
vizek, borotválkozás utáni készítmények, kölni; illóolajok; dezodorok és izzadás gátlók; fejbőr- és hajápoló
készítmények; samponok és hajkondicionálók; hajszínezők; hajformázó termékek; fogkrémek; szájvizek nem
orvosihasználatra; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények;
fürdő- és tusoló készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló olajok, krémek, balzsamok, tonikok és oldatok;
borotválkozási készítmények; borotválkozáselőtti és borotválkozás utáni készítmények; szőrtelenítő
készítmények; barnító és napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és sminkeltávolító készítmények;
vazelin; ajakápoló készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlőkvagy kendők;
nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; szépségmaszkok, arcpakolások, gyógyhatású
szappanok; fertőtlenítő szappanok és gélek; haj, fejbőr és bőr tisztítására, ápolására, szépítésére és kezelésére
szolgálókészítmények.
5 Fertőtlenítőszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölő szerek; fertőtlenítő szerek; csíraölő szerek; parazitaölő szerek; algicidek; rovarirtó
szerek; gyomirtó szerek; dezodorok nemszemélyi használatra; légfrissítő készítmények; rovarriasztók; fertőzés
gátló szerek; fertőtlenítő szerekkel impregnált tisztító anyagok; háztartási fertőtlenítőszerek (nem szappan
formában); impregnált fertőtlenítő törlők .
16 Papírból készült eldobható termékek csecsemők és gyermekek részére, eldobható pelenkák vagy betétek,
eldobható pelenkabetétek; főleg papírból készült szoktató nadrágpelenkák, eldobható kendők és törlők .
21 Tisztítási célokra szolgáló nem elektromos eszközök és anyagok; tisztító-, portörlő és fényesítő kendők;
impregnált tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; adagolóeszközök; kefék; súroló- vagy tisztítópárnák; szivacsok
és gumibetétes felmosók.
( 111 ) 207.732
( 151 ) 2012.10.25.
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( 210 ) M 12 00856
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; különösen fagyasztott,
feldolgozott, tartósítottkúskészítmények.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.734
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01015
( 220 ) 2012.03.28.
( 732 ) Virabel Kft., Taksony (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés, útépítés, (csatornaépítés).
39 Fuvarozás.
40 Építési törmelék összegyűjtése, újrafeldolgozása/hasznosítása.
( 111 ) 207.735
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00873
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Sakret Hungária Bt., Jánossomorja (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó
valamennyi áru).
35 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, sajtolt műanyag ipari célra, tömítő-,kitömő- és
szigetelőanyagok, nem fémből készült rugalmas csövekkereskedelme.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.736
( 151 ) 2012.10.25.
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( 210 ) M 12 00857
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; különösen fagyasztott,
feldolgozott, tartósítottkúskészítmények.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.737
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00860
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Olajgép-Tec Kft., Tótkomlós (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi
szolgáltatás).
40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó 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
jegyzékébe tartozó valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 207.738
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01353
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) Király Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Péter, Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó 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
jegyzékébe tartozó valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 207.739
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( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00702
( 220 ) 2012.03.02.
( 732 ) Panem Kft., Budapest (HU)
Taramix Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 16 Brosúrák, vékony fűzött könyvek; könyvek.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.
( 111 ) 207.740
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00855
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; különösen fagyasztott,
feldolgozott, tartósítottkúskészítmények.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.741
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01666
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) Kovács Ottó, Nagyrada (HU)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.742
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00859
( 220 ) 2012.03.14.
( 732 ) Bábolna Élelmiszeripari Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; különösen fagyasztott,
feldolgozott, tartósítottkúskészítmények.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.743
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01033
( 220 ) 2012.04.26.
( 732 ) Norton-4 Kft., Püspökladány (HU)
( 740 ) Schubert István, Püspökladány
( 546 )
( 511 ) 7 Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; szerszámok (géprészek); ventilátorok motorokhoz.
( 111 ) 207.744
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 00699
( 220 ) 2012.03.02.
( 732 ) ÚJ PALINI-HÚS Zrt., Kilimán (HU)
( 740 ) dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29 Magyarországról származó hús, baromfi- és vadhús; húskivonatok; különösen felvágottak, felvágottak sajttal
töltve.
( 111 ) 207.745
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01027
( 220 ) 2012.03.28.
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ATORCOMBO
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 207.746
( 151 ) 2012.10.25.
( 210 ) M 12 01343
( 220 ) 2012.04.19.
( 732 ) MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft., Miskolc (HU)
( 541 ) VÍZIPÓK TÁBOR
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet; filmek gyártása,
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kivéve a reklámfilmeket; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése;oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportversenyek rendezése; szórakoztatás;üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofilmezés;videofilmgyártás; testnevelés; tornatanítás.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kantinok, büfék, étkezdék; rendezvényhez termek kölcsönzése;
szállodai szolgáltatás üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.
( 111 ) 207.751
( 151 ) 2012.10.27.
( 210 ) M 12 00375
( 220 ) 2012.02.06.
( 732 ) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76 6824 BM Arnhem (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MOONLIGHT
( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; szárítók beleértve a felületkezelő szárítókat, oldószerek; színező anyagok, mint a
festékek, kencék vagy lakkok adalékai; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek
anyagának megfelelő összetételűanyaggal); fapácok; mastix, áthelyezhető festék tapaszok, kencék vagy lakkok.
( 111 ) 207.762
( 151 ) 2012.10.27.
( 210 ) M 12 01594
( 220 ) 2012.05.10.
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) Think.Create.Move
( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porelszívó, nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok (beleértve a
motorbenzineket is); világítóanyagok; gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.
39 Töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékeken és/vagy közúti szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, kőolaj feldolgozás, gázkitermelés.
( 111 ) 207.769
( 151 ) 2012.10.27.
( 210 ) M 12 01428
( 220 ) 2012.04.25.
( 732 ) M. H. Alshaya Co. WLL, Safat (KW)
( 740 ) Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35 Reklámozás, üzleti menedzsment, üzleti adminisztráció, irodai munkák, mások termékeinek és
szolgáltatásainak értékesítésére vonatkozó kereskedelmi ügyintézés, megbízások beszerzésére vonatkozó
adminisztratív tevékenység, üzleti menedzsment asszisztencia,üzletviteli és üzletszervezési tanácsadás,
kereskedelmi vagy ipari üzletvezetés, média-kommunikációs termékek kereskedelmi célú prezentációja, szállodák
üzleti menedzselése, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára, import-exportügynökségek,
rádióhirdetések, rádióreklámok, mások termékeinek értékesítése, franchise üzleti ügyletek kezelése, franchise
ügyek reklámozására vonatkozó tanácsadás, franchise ügyletek alapítására vonatkozó üzletvitel, áruházak üzleti
ügyeinek kezelése,mások kereskedelmi vállalkozásainak menedzselése; ruhák és ruházati kiegészítők eladása
csomagküldő szolgálat útján; ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelem, valamint ezen
árufajták bemutatása és árusítása (kivéve azok szállítása)kiskereskedelmi üzletekben és nagykereskedelmi
áruházakban, valamint forgalmazása katalógus áruházakon vagy elektronikus megrendeléseken keresztül.
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A rovat 158 darab közlést tartalmaz.
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