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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

Dzsibuti
Dánia
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
Algéria
Eurázsiai Szabadalmi Szervezet
(EAPO)
EC Ecuador
EE Észtország
EG Egyiptom
EH Nyugat-Szahara
EM Belsõ Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegy és ipari minta) (OHIM)
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)
ER Eritrea
ES Spanyolország
ET Etiópia
FI
Finnország
FJ
Fidzsi-szigetek
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek)
FO Faröer-szigetek
FR Franciaország
GA Gabon
GB Nagy-Britannia
GC Az Öböl menti Arab Államok
Együttmûködési Tanácsának
Szabadalmi Hivatala (GCC)
GD Grenada
GE Grúzia
GG Guernsey
GH Ghána
GI Gibraltár
GL Grönland
GM Gambia
GN Guinea
GQ Egyenlítõi-Guinea
GR Görögország
GS Dél-Georgia és a
Dél-Sandwich-szigetek
GT Guatemala
GW Bissau-Guinea
GY Guyana
HK Hongkongi Különleges Igazgatású
Terület
HN Honduras
HR Horvátország
HT Haiti
HU Magyarország
IB
A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája
ID Indonézia
IE
Írország
IL
Izrael
IM Man-sziget
IN India
IQ Irak
IR
Iráni Iszlám Köztársaság
IS
Izland
IT
Olaszország
JE
Jersey
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JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ
OA
OM
PA

Jamaica
Jordánia
Japán
Kenya
Kirgizisztán
Kambodzsa
Kiribati
Comore-szigetek
Saint Christopher és Nevis
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság
Koreai Köztársaság
Kuvait
Kajmán-szigetek
Kazahsztán
Laoszi Népi Demokratikus
Köztársaság
Libanon
Saint Lucia
Liechtenstein
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litvánia
Luxemburg
Lettország
Líbia
Marokkó
Monaco
Moldovai Köztársaság
Montenegró
Madagaszkár
Macedón Köztársaság
Mali
Mianmar
Mongólia
Makao
Észak-Marina-szigetek
Mauritánia
Montserrat
Málta
Mauritius
Maldív-szigetek
Malawi
Mexikó
Malajzia
Mozambik
Namíbia
Niger
Nigéria
Nicaragua
Hollandia
Norvégia
Nepál
Nauru
Új-Zéland
Szellemi Tulajdon Afrikai
Szervezete (OAPI)
Omán
Panama
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PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RO
RS
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO
WS
XN
YE
ZA
ZM
ZW

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

(67)

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsõbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrával)
(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belsõ elsõbbség napja
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származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ
(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék elsõ közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8

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

T4
T5

T6

T7
T8

T9

Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele
Tájékoztatás európai szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Európai szabadalmi bejelentések igénypontjai fordítás-kijavításának közzététele
Európai szabadalmak szövege fordításkijavításának közzététele
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárásban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának benyújtásáról
Korlátozott európai szabadalom
Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításának bibliográfiai adataiban
Helyreigazítás európai szabadalmak
szövege fordításában

Védjegy és földrajzi árujelzõ adatok
azonosítói (INID-kódok a WIPO
60. szabványa szerint)
(100) Lajstromozási és megújítási adatok
(111) lajstromszám
(141) a lajstromozási eljárás és az
oltalom megszûnésének napja
(151) a lajstromozás napja
(156) a megújítás napja
(180) a lejárat napja

(200) Bejelentési adatok
(210) a bejelentés ügyszáma
(220) a bejelentés napja
(230) a kiállítási elsõbbség adatai
(300) Uniós elsõbbség adatai
(400) A Nemzetközi Iroda részérõl történõ
közzététel adatai
(450) a Nemzetközi Irodánál a közzétételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok
(511) az árujegyzék vagy a termékjegyzék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel
(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írásmóddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a közönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lapjában történõ közzététel napja
(591) szín- vagy színes megjelölés
(600) Összefüggõ bejelentések, védjegyek
adatai
(641) megosztás esetén a korábbi
bejelentés ügyszáma
(646) megosztás esetén a korábbi védjegy lajstromszáma
(660) a belsõ elsõbbség adatai
(700) A jogosult, a képviselõ és az engedélyes
adatai
(731) bejelentõ
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi
lajstrom szerinti jogosult vagy a
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lajstromozási eljárásban résztvevõ bejelentõ
(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betûrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyû kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentumszám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betûvel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 08 02787
( 220 ) 2008.09.03.
( 731 ) Macrati Holdings Limited, Limassol (CY)
( 740 ) dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JACKPOT LIMIT
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).
( 210 ) M 11 02544
( 220 ) 2011.08.09.
( 731 ) GardenGate Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pál András,Dr. Rédei Katalin és Dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GardenGate
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek.
9

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 11 03860
( 220 ) 2011.12.02.
( 731 ) Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógép hardver és szoftver platform a következő tevékenységek megkönnyítésére és nyújtására: fizetés,

bankolás, hitelkártya, adóskártya, fizetési kártya, pénzkiadó automata, tárolt érték, pénzalapok elektronikus
átutalása, elektronikus fizetések,számla fizetési adatainak elektronikus feldolgozása és továbbítása, készpénz
kifizetés, tranzakció hitelesítése, irányítás, felhatalmazási és elszámolási szolgáltatások, család felderítése és
elenőrzése, katasztrófa helyreállítási és titkosításiszolgáltatások; tudományos berendezések és műszerek;
mágneses adathordozók, felvevő lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek;számítógép
hardver; számítógép szoftver és számítógép programok; távközlési és elektromos berendezések és műszerek,
mégpedig hangokat és képeket tartalmazó adatok rögzítésére, továbbítására, másolására alkalmas berendezés;
könyvelőgépek; hangokat ésképeket tartalmazó adatok rögzítésére, továbbítására és másolására alkalmas
berendezés; magnófelvétel hordozók; nyomkövető készülékek, pénzügyi számlák kezelése és elemzése globális
M2433
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számítógéphálózaton keresztül; helyi és nagy területű számítógéphálózatok fejlesztésére, fenntartására és

használatára alkalmas számítógép hardver és szoftver; memóriakártya-olvasó rendszerek és memóriákban, így
integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban levő adatok olvasására szolgáló
rendszerek;letölthető elektronikus publikációk; nyomtatókészülékek, beleértve az adatfeldolgozó rendszerekhez
és pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos rendszerekhez alkalmazható nyomtatókészülékeket; automata pénzkiadók és
pénztárgépek banki létesítményekhez; kódolók ésdekódolók; modemek; pénzügyi tranzakciók elektronikus úton
történő lebonyolítását elősegítő számítógép hardver és szoftver; számítógép hardver és titkosítási szoftver,
titkosítási kulcsok, digitális bizonylatok, digitális aláírások, szoftver biztonságosadattároláshoz és
-visszakereséshez, valamint egyének, banki és pénzügyi intézmények által használt bizalmas vevőinformáció
továbbításához; mágneskártyák és integrált áramkör chipet tartalmazó kártyák ("intelligens mikrokártyák");
biztonsági kártyák;hitelesítési célokra szolgáló biztonsági kártyák; azonosítási célokra szolgáló biztonsági
kártyák; hologramos kártyák; kódolt terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák, chip kártyák,
tárolt értékű kártyák, elektronikus adathordozókártyák és fizetési kártyák; bankkártyák, beleértve a nyomtatott
bankkártyákat és mágneses memóriákat és integrált áramkör memóriákat alkalmazó bankkártyákat;
kártyaolvasók; mágneses kódolt kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyák, mágneses kódoltkártyaolvasók,
elektronikus adathordozó kártyaolvasók, elektronikus titkosítási egységek, számítógép hardver, számítógép
terminálok, számítógép szoftver pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési iparágak területén történő
alkalmazáshoz; számítógépszoftver, amely lehetővé teszi az intelligens kártyák és terminálok és olvasók közötti
kölcsönhatást; telefonokba és más kommunkációs eszközökbe beépített számítógépes chipek; távközlési
berendezés; "vásárlás helye" terminálok és számítógép szoftverügyleti, azonosítási és pénzügyi információ
továbbítására, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi, banki és távközlési területen történő alkalmazásra;
rádiófrekvencia azonosító berendezések (transzponderek); elektronikus ellenőrző berendezés terhelésikártyák,
bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetési krátyák hitelesítéséhez; készpénz-kiadó gépek; automatikus
elosztógépek; számítógép-perifériák és elektronikus termékek, mégpedig számológépek, zsebtervezők, digitális
személyi asszisztensek(PDA-k) és riasztók.
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
írógépek és irodai cikkek (bútorokkivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék; nyomtatott
publikációk, brosúrák, vékony fűzött könyvek, újságok, folyóiratok és magazinok,kézikönyvek, banki
nyomtatványok; hitelkártyák, adóskártyák, magazinok.
35

Üzletvezetés és tanácsadó szolgáltatások; piaci konzultációs szolgáltatások; piackutatási szolgáltatások;

kártyabirtokosok vásárlási szokásainak nyomon követése, elemzése, előrejelzése és erről beszámoló; mások árui
és szolgáltatásai eladásánakelősegítése hitel-, adós- és fizetési kártyák használatával kapcsolatban létrehozott
jutalmak és ösztönzők segítségével; hűség- és jutalomprogramok adminisztrációja; üzleti adminisztráció; hivatali
funkciók; kereskedelmi, ipari és üzletvezetésisegítségnyújtás; becslés kereskedelmi ügyletekben; üzletvezetési
tanácsadási szolgáltatások; piaci tanulmányok; statisztikai információ (üzleti); számlakivonatok összeállítása;
könyvelés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségszolgálat;reklámszövegek publikálása; reklámcédulák
kibocsátása; mobil távközlési eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások hitelkártyák és
adóskártyák kibocsátásával kapcsolatban; on-line, hálózatokon vagy más elektronikus úton keresztülnyújtott
kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikusan digitalizált információ felhasználásával hitelkártyák és adóskártyák
kibocsátásával kapcsolatban; számítógépes adatbázis kezelése; adatfeldolgozó és adatfeldolgozó és adathitelesítő
szolgáltatások;adattárolási és adat-visszanyerési szolgáltatások;mások koncertjeinek és kulturális eseményeinek
reklámozása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; szállítás, utazás, hotelek, szállás, élelmiszer és
ételek, sportok, szórakozás ésvárosnézés reklámozása, turistairodák szolgáltatásainak reklámozása, valamint
díjszabások, menetrendek, szállítási módok és utazásszervezés reklámozása; információ nyújtása áruk és
szolgáltatások on-line, interneten és más számítógépes hálózatokonkeresztül történő vásárlásával kapcsolatban;
adattárral és ügyfélprofillal kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; tájékoztatás és tanácsadási szolgáltatások
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valamennyi fent felsorolt ügyben.

36

Pénzügyi szolgáltatások, mégpedig banki szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, adóskártya

szolgáltatások, terhelési kártya szolgáltatások, tárolt értékű kártyákon keresztül nyújtott előre fizetett kártya
szolgáltatások, elektronikus hitel- ésadósügyletek, számlafizetési és -benyújtási szolgáltatások,
készpénz-kifizetés, csekkellenőrzés, csekkbeváltás, letét hozzáférési és pénzjegykiadó automata szolgáltatások,
ügyletengedélyezési és -lebonyolítási szolgáltatások, ügylet összehangolás,készpénz-kezelés, államkötvények
kifizetése, összevont vitarendezés, adattárolással és ügyfélprofillal kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások, és a
megfelelő kapcsolás, átjáró, elszámolás/összehangolás, és tőkeforgalmi szolgáltatások a fizetési kártyákterületén,
elektronikus fizetés feldolgozási szolgáltatások, fizetési ügylet hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatások, értékcsere
szolgáltatások, mégpedig biztonságos elektronikus készpénzügyletek és elektronikus készpénz-átutalások
nyilvánosszámítógépes hálózatokon keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítésére, pénzalapok
elektronikus átutalása, pénzügyi tájékoztatás nyújtása, mégpedig hitel- és terhelőkártya adatok és nyilvántartások,
pénzügyi jelentések kezelése, pénzalapokelektronikus átutalása és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi becslés
és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a fogyasztási hitel területén; pénzügyi információ terjesztése
globális számítógépes hálózaton keresztül, számítógépes pénzügyitájékoztatás biztonságos számítógépes
hálózaton keresztül, és tanácsadási szolgáltatások az előzőekben felsorolt valamennyi szolgáltatással
kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil távközlési eszközökön keresztül nyújtott
kiskereskedelmiszolgáltatások, mégpedig vezeték nélküli készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások
támogatására; pénzügyi szolgáltatások nyújtása on-line, elektronikus hálózatokon keresztül nyújtott
kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; biztosításiszolgáltatások; pénzügyek, valutaügyek; pénzügyi
szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya,adóskártya, terhelőkártya és tárolt értékű előre fizetett
kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel, terhelési, adós,készpénz-kifizetési, tárolt értékű letét
hozzáférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkártya, adóskártya, terhelőkártya, előre fizetett
kártya és tárolt értékű kártya szolgáltatások;csekkellenőrzési és csekk-kifizetési szolgáltatások;pénzjegykiadó
automata szolgáltatások; pénzügyi ügyletek lebonyolítása mind on-line egy számítógépes adatbázison vagy
távközlési eszközön keresztül, mind az eladás helyén; kártyatulajdonosok pénzügyi ügyleteinek pénzkiadó
automatákon keresztül történőlebonyolítása; mérlegadatok megadása, pénzbetétek és -kivétek kártyatulajdonosok
részére pénzkiadó automatákon keresztül; pénzügyi lebonyolítási és pénzügyi felhatalmazási szolgáltatások
pénzügyi fizetési ügyletek lebonyolításával kapcsolatban; utazásibiztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és
utazási utalványok kiállítása és beváltása; fizető hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információ ellenőrzése;
pénzügyi nyilvántartások vezetése; elektronikus pénzalap-átutalási és valutaváltásiszolgáltatások; távfizetési
szolgáltatások; tárolt értékű elektronikus pénztárca szolgáltatások, elektronikus pénzalap- és valuta-átutalási
szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, előrefizetett telefon hívókártya szolgáltatások,
készpénz-kifizetési szolgáltatások, és ügyletengedélyezési és -lebonyolítási szolgáltatások; terhelési és
hitelszolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosítóeszközök (transzponderek) útján; terhelési és
hitelszolgáltatások nyújtása hírközlő és távközlésieszközökön keresztül; csekkellenőrzési szolgáltatások; utazási
csekkekkel és utazási utalványokkal kapcsolatos kibocsátási és beváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások
nyújtása mobil távközlési eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmiszolgáltatások, pl. vezeték nélkül
készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési ügyletek lebonyolítása
telefon- és távközlési kapcsolat útján; pénzügyi szolgáltatások nyújtása on-line, hálózatokon vagy
máselektronikus úton, elektronikusan digitalizált információalkalmazásával nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások támogatására; értékcsere szolgáltatások, mégpedig biztonságos értékcsere, ideértve az elektronikus
készpénzt, intelligens kártyákkal elérhetőszámítógépes hálózatokon keresztül; internetes oldalon keresztül
nyújtott számlafizetési szolgáltatások; on-line bankolás; telefonon és globális számítógépes hálózaton vagy az
interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatásoknyújtása globális számítógépes
hálózat vagy az internet segítségével; ingatlanszolgáltatások; ingatlantulajdoni szolgáltatások; ingatlan-becslések;
ingatlan-beruházások kezelése; ingatlan-beruházási szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások;biztosítás
tulajdonosok számára; tulajdonra vonatkozó biztosítási szolgáltatások; ingatlan finanszírozása;
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ingatlan-adminisztráció; ingatlannalkapcsolatos pénzügyek adminisztrációja; ingatlankölcsönök nyújtása;
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos pénzügyi közvetítői
szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyiszolgáltatások; ingatlanvásárlással
kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó kölcsönszerződések előkészítése; ingatlan
tulajdonmegosztásának intézése;ingatlanvásárlás pénzügyi fedezete biztosításának intézése; segítségnyújtás
ingatlanmegszerzésében és érdekeltségben; ingatlanban való tőkeberuházás; kereskedelmi tulajdon beruházási
szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tulajdon eladásával kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; örök tulajdonú vagyonpénzügyi becslése; bérbe vett vagyon pénzügyi becslése; ingatlan
kiadásának intézése; ingatlanlízingek intézése; tulajdonlízing; ingatlantulajdon bérlete; örök tulajdonú vagyon
bérlete; ingatlantulajdonra vonatkozó ügyletekkel kapcsolatos vagyonkezelésiszolgáltatások; tulajdonbecslés;
vagyonállomány kezelése; vagyonkezelés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
ingatlanbecslésekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; társasági ingatlannal kapcsolatos
tanácsadásiszolgáltatások; ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanra
vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanvagyonnal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; ingatlanpiaccal
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; ingatlanszerzésselkapcsolatos kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztásával
kapcsolatos kutatási szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és a vagyonra fennálló tartozás jelzáloggal történő
fedezése; tanácsadási szolgáltatások pénzügyi megoldásokkal, bankolással,hitelkártyával, terhelési kártyával,
fizetőkártyával és pénzkiadó automata szolgáltatásokkal kapcsolatban.
( 210 ) M 11 03924
( 220 ) 2011.12.12.
( 731 ) TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) dr. Jánoky Adél, Balogh, B. Szabó, Jean, Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tetőakadémia
( 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).
( 210 ) M 12 00072
( 220 ) 2012.01.09.
( 731 ) DNS Természetközpontú Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szalai Péter ügyvéd,Szalai Ügyvédi Iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 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).
30

Magyarországról származó tea, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más

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

Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok
állatok számára; maláta.
( 210 ) M 12 00488
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( 220 ) 2012.02.16.
( 731 ) TRIGÓ-FIX Kft., Baja (HU)
( 740 ) dr. Molnár Anikó, Kiskunhalas
( 546 )
( 511 ) 1
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, trágyák.
Gabonamagok, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; vetőmagok, élő növények és

virágok; tápanyagok állatok számára.
35

Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; üzletviteli tanácsadás.

36

Pénzügyi ügyletek; finanszírozás.

37

Termények tisztítása; gabona szárítása.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 12 00772
( 220 ) 2012.03.08.
( 731 ) Coskun Erkan, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 00833
( 220 ) 2012.03.12.
( 731 ) Jódaqua Kft., Sóshartyán (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Jódot tartalmazó gyógyvizek, keserűvíz, jódos víz alapú keserűvízsó, keserűvízsó-tabletták és hashajtó hatású

gyógyszerek.
32

Jódot tartalmazó ásványvíz.

( 210 ) M 12 00849
( 220 ) 2012.03.13.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-MOUNTAIN FLOWER
( 511 ) 3
35

Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 00961
( 220 ) 2012.03.23.
( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 591 )

( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 12 01017
( 220 ) 2012.03.28.
( 731 ) KKVHÁZ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bak Éva, Körösladány
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

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

43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01044
( 220 ) 2012.03.29.
( 731 ) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

Folyékony, szilárd és gáznemű üzemanyagok; motorüzemanyagok; folyékony petróleum gáz; bután, propán;

gáz halmazállapotú üzemanyagok; fűtés, főzés és világítás céljára használatos gázok; kenőanyagok és ipari olajok
és zsírok.
6

Fémből készült flakonok, medencék, tartályok, tárolók, kádak, dézsák folyékony halmazállapotú üzemanyag,

folyékony halmazállapotú petróleum gáz tárolására.
39

Gázpalackok vagy tartályok szállítása, elosztása, tárolása, csomagolása, töltése.

( 210 ) M 12 01133
( 220 ) 2012.04.04.
( 731 ) PRO-SMART Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

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

fából, munkapadok, munkaasztalok fából, polcok fából.
( 210 ) M 12 01259
( 220 ) 2012.04.13.
( 731 ) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ADVANCE TECHNIQUES
( 511 ) 3

Kozmetikai cikkek, parfümök, hajápoló készítmények, illatszerek, illóolajok.

( 210 ) M 12 01265
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( 220 ) 2012.04.16.
( 731 ) Nyirföldgép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mándok (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Aszfaltozás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; építés;

építmények lebontása; tetőfedő munkák; útburkolás.
( 210 ) M 12 01304
( 220 ) 2012.04.17.
( 731 ) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szénássy Mónika ügyvéd,Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Laboratory Ideas
( 511 ) 35

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

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

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

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

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

formatervezés.
( 210 ) M 12 01342
( 220 ) 2012.04.19.
( 731 ) Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Ételtartósítók (kémiai anyagok).

29

Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

30

Sók;mustár;cukor;ecet;méz;élesztő;sütőporok;fűszerek.

( 210 ) M 12 01434
( 220 ) 2012.04.25.
( 731 ) KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest
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( 541 ) PÁRIZS
( 511 ) 19

Járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

( 210 ) M 12 01523
( 220 ) 2012.05.03.
( 731 ) Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)
( 740 ) Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rossmanó
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 01551
( 220 ) 2012.05.08.
( 731 ) Endrődi László, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1
43

Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti termékek.
Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 12 01608
( 220 ) 2012.05.11.
( 731 ) Győri Likőrgyár Zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)
( 740 ) dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 12 01610
( 220 ) 2012.05.11.
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( 731 ) HÓDFORMA Mérnöki és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

( 740 ) dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek;ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakkeret-rögzítők; ablakkilincsek
fémből; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban;acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok; acéllemezek;
acélötvözetek;acélredőnyök; acélrudak; acélszalag; adagológaratok fémből, nemmechanikus; ajtóbetétek fémből;
aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből; ágyvasalások fémből; állítóhorgok fémből csövekhez; borítólemezek
fémből [építés]; csatlakozók fémből; csatok fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csomagolótartályok
fémből;csőbilincsek, konzolok építményekhez; csőelágazások fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai;
erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez; erősítő,
merevítőanyagok, fémből, épületekhez; építmények acélból;építőanyagok fémből; fémállványzatok; fémáruk
(kisméretűek); fémburkolatok építményekhez; fémcsavarok; fémcsövek; fémcsövek központi
fűtőberendezésekhez; fémdobozok; fémdugók; fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; fémek por
formájában;fémépítmények; építőelemek fémből; ételdobozok fémből; falburkolatok fémből; fémketrecek
vadállatoknak; fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz); fémkoporsók; fémkosarak; fémlépcsők; fémlétrák;
fémoszlopok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok,fémrudak; fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok
rúdjai; fémrácsozat [mintás]; fémreszelékek; fémrostélyok, fémrosták; fémszerelvények építményekhez;
fémszerelvények sűrített levegő vezetékekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához;
fémtartályok;fémtartályok savak tárolásához; fémtartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására;
fémtömegcikkek; fémzárak járművekhez; hordótartó állványok fémből; hordozható építmények fémből;
hordozható melegházak fémből; horgok, kampók [fémtömegcikkek];kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből;
külső zsaluk, ablaktáblák fémből; küszöbök fémből; lakatok; levélszekrények fémből; szerszámnyelek fémből;
szerszámos dobozok fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; vas nyers vagy félig megmunkáltállapotban;
vasabroncsok; vasáruk; zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; aszfalt; aszfalt útburkolatok; azbesztcement;
azbeszthabarcs; beton; bevonatok [építőanyagok];bitumen; bitumen építési anyagok; bitumenes bevonatok
tetőfedéshez; cement; cementlapok; cementoszlopok; építőelemek betonból; épületpanelok, nem fémből;
gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; gipsz; gipszvakolat; gránit; habarcs építési célokra;
kemencékcementanyaga; tűzálló cementvakolatok; zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem
fémből; zsindelyek.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; anyagpróba; építési
tervkészítés; építészet; építészetikonzultáció; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; ipari formatervezés;
kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok
készítése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adásamérnöki munkákkal kapcsolatban;
várostervezés.
( 210 ) M 12 01766
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) Kapitális Kft., Debrecen (HU)
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( 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

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

( 210 ) M 12 01768
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) Hetech Trend Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek; ércek.
7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek.
11

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

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01773
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) Trim-2002. Kft., Diósd (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 12 01777
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények, élesztő, sütőpor.
( 210 ) M 12 01778
( 220 ) 2012.05.23.
( 731 ) ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, élesztő, sütőpor.

( 210 ) M 12 01884
( 220 ) 2012.05.30.
( 731 ) Automedon Kft., Sárvár (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
16

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

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

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01897
( 220 ) 2012.05.31.
( 731 ) DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Bárhol, bármikor, Berry
( 511 ) 30

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 01899
( 220 ) 2012.05.31.
( 731 ) Mark Anthony International SRL, St. Michael (BB)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32
33

Ízesített sörök.
Alkoholos, ízesített italok.

( 210 ) M 12 01902
( 220 ) 2012.06.01.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Somodi Réka, Budapest
( 541 ) Interherb VITAL kollagén & hyaluronsav szépségkapszula -A feszes, rugalmas bőrért
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 12 01903
( 220 ) 2012.06.01.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Somodi Réka, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 12 01904
( 220 ) 2012.06.01.
( 731 ) BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Somodi Réka, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati

használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.
( 210 ) M 12 01905
( 220 ) 2012.06.01.
( 731 ) Schwindl Videostúdió Kft., Budapest (HU)
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( 541 ) Kamera minden esetre!

( 511 ) 41

Filmek gyártása; filmstúdiók.

( 210 ) M 12 01933
( 220 ) 2012.06.04.
( 731 ) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) BŰBÁJ
( 511 ) 33

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

áru).
35

Reklámozás.

42

Alkoholtartalmú italok előállításával kapcsolatban mások részére végzett kutatási, fejlesztési és műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok és szakvélemények készítése mérnöki munkákkal kapcsolatban.

( 210 ) M 12 02001
( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Gyászszertartás, temetkezési, kegyeleti tevékenység.

( 210 ) M 12 02018
( 220 ) 2012.06.11.
( 731 ) Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Dr. Hunyadfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások, fűszerek; jég.
( 210 ) M 12 02025
( 220 ) 2012.06.11.
( 731 ) Mihu Károly, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dániel Csaba Imre, Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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).
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( 210 ) M 12 02026
( 220 ) 2012.06.11.
( 731 ) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02037
( 220 ) 2012.06.12.
( 731 ) Simple Trade GmbH, Zug (CH)
( 740 ) dr. Ipacs Réka, Gobert és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ezen belül: reklámozás,

tele marketing; titkársági szolgáltatások; irodai feladatok; e-kereskedelmi szolgáltatások, név szerint áruk és
szolgáltatások minden típusánakreklámozása számítógépes hálózaton keresztül, azaz termékismertetők elérhetővé
tétele telekommunikációs hálózatok útján reklámozási és értékesítési célból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve
szolgáltatások beszerzése] mások számára; kereskedelmitárgyú információk nyújtása; reklámozás postai
megrendelés útján; eladási propaganda mások számára, adatok gyűjtése és szerkesztése globális hálózatok útján;
elektronikus ügynökségi szolgáltatások reklám céljából.
38

Távközlés; ezen belül: fogyasztói adatbázisok szolgáltatása internetes felületként közzététel céljából;

reklámfelület elérhetővé tétele honlapon harmadik felek részére; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz
árurendelés céljából.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ezen belül: szoftverek és
adatbázisok fejlesztése,korszerűsítése, (tervezése); elektronikus adatfeldolgozás honlapok előállítása céljából.
( 210 ) M 12 02038
( 220 ) 2012.06.12.
( 731 ) Arias International Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (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).
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Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

43

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02081
( 220 ) 2012.06.15.
( 731 ) MORELLÓ Kft., Veszprém (HU)
( 740 ) Schöffer Péter, Balatonlelle
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyászati vagy diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek.

29

Szárított és főzött gyümölcsök, zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, gabonamagvak és magok, friss gyümölcsök és zöldségek,

vetőmagok.
32

Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

33

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

áru).
42

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

kutatószolgáltatások.
( 210 ) M 12 02093
( 220 ) 2012.06.14.
( 731 ) Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 100%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02098
( 220 ) 2012.06.18.
( 731 ) Energiaital Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
35

Alkoholmentes energiaitalok.
Energiaitalok reklámozása és ügyletei; energiaital kereskedelmi ügyletek bonyolítása; energiaitalok

kereskedelmi célú rendezvényeinek szervezése; energiaital kereskedelmi egységek üzemeltetése.
41

Energiaitalokkal kapcsolatos sport- és kulturális, szórakoztató tevékenységek, valamint sportversenyek

szervezése.
( 210 ) M 12 02136
( 220 ) 2012.06.20.
( 731 ) Premium Capital Zrt., Miskolc (HU)
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( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02146
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
45

Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.
Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

( 210 ) M 12 02147
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
45

Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.
Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

( 210 ) M 12 02148
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
45

Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás tájékoztatás, reklámozás.
Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

( 210 ) M 12 02155
( 220 ) 2012.06.21.
( 731 ) Cai Quanfu, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

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

( 210 ) M 12 02173
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Makovics Éva, Eger (HU)
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Veres György, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 12 02179
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Word Black Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
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).
( 210 ) M 12 02180
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Trzebin Kft., Balatongyörök (HU)
( 591 )
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02181
( 220 ) 2012.06.22.
( 731 ) Hargitai Lajos, Sárbogárd (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Brosúrák, vékony fűzött könyvek.
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Fénymásolási szolgáltatások.

41

Filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; könyvkiadás.

( 210 ) M 12 02194
( 220 ) 2012.06.25.
( 731 ) Szamosi Attila, Békéscsaba (HU)
( 541 ) Nem mi választjuk a horgászatot, a horgászat választ minket
( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02196
( 220 ) 2012.06.25.
( 731 ) NF Mikrotech Kft., Törökszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); adagolók [géprészek]; ajtónyitó- és záró
szerkezetek, hidraulikus [géprészek],ajtónyitó- és záró szerkezetek, pneumatikus [géprészek]; anyagmozgató
gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; automatikus elosztógépek; áttételek gépekhez; befogókészülékek
szerszámgépekhez; csapágyak [géprészek], csapágyak tengelyekhez, csapágykarok,csapágybakok,
csapágykonzolok gépekhez; csomagológépek, csomagológépek [szállításhoz], csomagzáró gépek ipari
használatra, élelmiszergyártó gépek,(elektromechanikus -); faipari gépek, berendezések; felvonóláncok
[géprészek], felvonóvezérlő készülékek;forrasztókészülékek és alkatrészeik, galvanizáló készülékek,
galvanotechnikai berendezések, gépállványok, gépek alkatrészei; hengerművek, hengersorok, hengersorok
hengerei, hevederek szállítószalagokhoz; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz;hőcserélők és
alkatrészeik; indító berendezések, starterek motorokhoz; munkaasztalok, gépasztalok; pneumatikus
szállítóberendezések, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; rakodórámpák és rakodó szalagok,
szállítószalagok; sajtoló-, formázógépek,sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és
motorokhoz; szabályozók [géprészek], vezérlőszekrények; tokok, vázak [géprészek]; vezérlések gépekhez,
vezérlőkábelek gépekhez vagy motorokhoz, vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz;zsírtalanító gépek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; egyedi tervezésű
gépsorok gyártása, gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása; ipari mikrohullámú és nagyfrekvenciás
berendezések gyártása javítása és szervizelése, javítási tárgyú információk; gépek, gépsorok, felszerelések
üzembe helyezése.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és -fejlesztés, anyagpróba;
energiatakarékossági tanácsadás; ipariformatervezés, egyedi gépek tervezése és gyártása; környezetvédelmi
kutatás; kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki
tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.
( 210 ) M 12 02230
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) PRINT PRODUCTION Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 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).
39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02238
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Kőműves munkák; külső és belső festés; nyílászárók beszerelése; állványozás; építés; építkezések

felügyelete (irányítás); építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás; vakolás (vakolási
munkák); vízvezeték-szerelés; vízszigetelés(építőipar).
( 210 ) M 12 02241
( 220 ) 2012.06.27.
( 731 ) Varga Ferenc, Székesfehérvár (HU)
Barabás Árpád, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) KIRÁLYKŐ
( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek; szegélykövek; kerítésfalazóelemek; térkövek; építőkövek;

útépítési elemek; útburkoló anyagok;burkolatok, nem fémből építési célokra; burkolólapok, nem fémből; kő;
műkő;sírkőlapok, nem fémből; beton építőelemek.
35

Kereskedelmi ügyletek; nem fém építőanyagok, térburkoló kövek,szegélykövek, kerítés falazóelemek,

térkövek, építőkövek, útépítési elemek,útburkoló anyagok, nem fém építési burkolatok, nem fém burkolólapok,
kő,műkő, nem fém sírkőlapok és betonépítőelemek kis- és nagykereskedelmiforgalmazása.
( 210 ) M 12 02244
( 220 ) 2012.06.28.
( 731 ) T2-COM Mérnök Iroda Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
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).
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( 210 ) M 12 02246
( 220 ) 2012.06.28.
( 731 ) Zsákai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02248
( 220 ) 2012.06.28.
( 731 ) VK-PHARMA Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
( 740 ) Makroler Kft. Oltyán József, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 3

Alunit(adstringers szer), ammóniák (tisztítószer), aromák (esszenciaolajok), áloé vera készítmények

kozmetikai célokra, borotválkozás utáni arcszeszek, bőrfehéríytő krémek, bőrfehérítő termékek, cédrusolaj,
citromolaj, dezodoráló szappanok,esszenciaolajok, fehérítő sók, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai
használatra, fehérítő szóda, fertőtlenítő szappanok, fogfehérítő gélek, fogkrémek, fogprotézisek fényezésére
szolgáló készítmények, fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények,fürdősók nem gyógyászati használatra,
gerániumolaj, gélek (fogfehérítő-), hidrogén-peroxid kozmetikai használatra, hüvelyöblítő készítmények
személyes higiénia vagy dezodárálás céljaira, illatos(ított) víz, illatszer készítmények, illatszerek,
italaromák(esszenciaolajok), izzadásgátló piperecikkek, izzadástgátló szappan, jázminolaj, kálium-hipoklorit
oldat, keményítő (appretura), keményítő fényesítésre, kence eltávolító termékek, kenőcsök kozmetikai
használatra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikaiceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek,
kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készlet dobozok, kozmetikai krémek, kozmetikai
lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek állatokszámára,
kozmetikai szerek szempillákhoz, kölnivíz, körömápolási cikkek, körömlakkok, kréta tisztításra, kristályszóda
tisztításra, lakklemosó termékek, lábizzadástgátló szappanok, lehellet frissítő spray, lehellett frissítő szalagok,
lemosószerekkozmetikai használatra, levegőillatosító készítmények, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj,
mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, massage gélek nem gyógyászati célokra, menta
illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, mosodaiáztatószerek, mosodai fehérítőszer, mosodai fényezőszer,
mosodai viasz, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerrel impregnált ruhák tisztítására, napbarnító készítmények,
napvédő készítmények (kozmetikumok), olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez,olajok kozmetikai
használatra, olajok tisztításra, összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, pézsma, mósusz (illatszer),
piperecikkek, piperetejek, piperevizek, potpurrik (illatszerek), ragasztószerek kozmetikai használatra,
ragasztószerekműszempillákhoz, rózsaolaj, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, sminkek, arcfestékek,
sminkeltávolító termékek, szappanfakéreg mosáshoz, szappanok, szappanok textíliák élénkítésére, szájvizek nem
gyógyászati használatra, száraz samponok, szemöldökápolására szolgáló kozmetikai szerek, szem(öldök)ceruzák,
szempillafestékek, színezékek pipere használatra, színezékeltávolító szerek, színezékeltávolító termékek,
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színélénkítő termékek háztartási használatra (fehérítés), szőrtelenítőszerek, szőrtelenítőviasz, talkumpor pipere

használatra, teabogyó (teacsarab), olaj, termékek vászon illatosítására, terpentin (zsírtalanítószer), terpentiolaj
(zsírtalanítószer), terpének (esszenciaolajok), textilpuhítószerek mosáshoz, tisztítószerek, üvegtisztítófolyadékok,
üvegvászon, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák (piperecikkek), vegytisztító készítmények,
virágkivonatok (illatszerek), virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai használatra, zsírok
kozmetikai használatra,zsírtalanítószerek nem gyártás során való használatra.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
44

Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

gyógyszerészeti tanácsadás.
( 210 ) M 12 02251
( 220 ) 2012.06.28.
( 731 ) DOMINÓ KFT. 100%, Balatonkeresztúr (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond ügyvéd, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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).
( 210 ) M 12 02261
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 541 ) JUMBI
( 511 ) 32

Szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.

( 210 ) M 12 02262
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 541 ) VIPERA
( 511 ) 32

Szénsavas italok.

( 210 ) M 12 02265
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) ELZETT SOPRON Felületkezelő Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 541 ) ELZETT SOPRON

( 511 ) 6

Nem villamos fémkábelek, fémhuzalok, fém lakatosáruk és vasszerelvények, ablak- és ajtóvasalások, fém

ajtók és ablakok.
12

Járművek, járműalkatrészek.

( 210 ) M 12 02266
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) ELZETT SOPRON Felületkezelő Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem villamos fémkábelek, fémhuzalok, fém lakatosáruk és vasszerelvények, ablak- és ajtóvasalások, fém

ajtók és ablakok.
12

Járművek, járműalkatrészek.

( 210 ) M 12 02267
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) ELZETT SOPRON Felületkezelő Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem villamos fémkábelek, fémhuzamok, fém lakatosáruk és vasszerelvények, ablak- és ajtóvasalások, fém

ajtók és ablakok.
12

Járművek, járműalkatrészek.

( 210 ) M 12 02268
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) ELZETT SOPRON Felületkezelő Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem villamos fémkábelek, fémhuzalok, fém lakatosáruk és vasszerelvények, ablak- és ajtóvasalások, fém

ajtók és ablakok.
12

Járművek, járműalkatrészek.

( 210 ) M 12 02269
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) ELZETT SOPRON Felületkezelő Kft., Sopron (HU)
( 740 ) Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 6

Nem villamos fémkábelek, fémhuzalok, fém lakatosáruk és vasszerelvények, ablak- és ajtóvasalások, fém

ajtók és ablakok.
12

Járművek, járműalkatrészek.

( 210 ) M 12 02274
( 220 ) 2012.06.29.
( 731 ) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pécs (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).
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).
( 210 ) M 12 02284
( 220 ) 2012.07.02.
( 731 ) Tóth Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Ádám Gergely, Horváth Ádám Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TWINPORT MARINE
( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02287
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( 220 ) 2012.07.02.
( 731 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Fátylat rá!
( 511 ) 35

Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmekelőállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás) elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; számítógépes
terminálok közötti összeköttetések;távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás;
telexszolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek küldése.
41

Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása;előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása-filmek; filmszínházi
előadások; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; helyfoglalás show műsorra;
játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók szolgáltatásai; játékkölcsönzés; jegyirodaiszolgáltatások
(szórakoztatás); karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;
kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése; lemezlovasok szolgáltatásai; mozifilmek kölcsönzése; oktatás;
on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;
rádió- és televízió programokkészítése; riporteri szolgáltatások; show műsorok; show-műsorok
szervezése(impresszáriók szolgáltatásai); sportjátékok lebonyolítása; szerencsejátékok; szinkronizálás;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú);televíziós szórakoztatás;
versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
zene összeállítása.
( 210 ) M 12 02288
( 220 ) 2012.07.02.
( 731 ) Kígyó Gyógyszertári és Kereskedelmi Betéti Társaság, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Alunit [adstringens szer], ammóniák [tisztítószer], aromák [eszenciaolajok], aloé vera készítmények

kozmetikai célokra, borotválkozás utáni arcszeszek, bőrfehérítő krémek, bőrfehérítő termékek, cédrusolaj,
citromolaj, dezodoráló szappanok,eszenciaolajok, fehérítő sók, fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai
használatra, fehérítő szóda, fertőtlenítő szappanok, fogfehérítő gélek, fogkrémek, fogprotézisek fényezésére
szolgáló készítmények, fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények,fürdősók nem gyógyászati használatra,
gerániumolaj, gélek (fogfehérítő-), gyógyszappanok, habkő, horzsakő, hajfestékek, hajhullámosító készítmények,
hajspray, hajszeszek, hidrogén-peroxid kozmetikai használatra, hüvelyöblítő készítmények személyeshigiénia
vagy dezodorálás céljaira, illatos(ított) víz, illatszer készítmények, illatszerek, italaromák [eszenciaolajok],
izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, jázminolaj, káliumhipoklorit oldat, keményítő [appretúra],
keményítő fényesítésre,kence eltávolító termékek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bőrápoló szerek,
kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz,
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kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikailemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai

pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek állatok számára, kozmetikai szerek szempillákhoz, kölnivíz,
körömápolási cikkek, körömlakkok, kréta tisztításra, kristályszóda tisztításra, lakklemosó
termékek,lábizzadásgátló szappanok, lehelet frissítő spray, lehelet frissítő szalagok, lemosószerek kozmetikai
használatra, levegőillatosító készítmények, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan,
mandulatej kozmetikai használatra, masszázs géleknem gyógyászati célokra, menta illatszerekhez, mentaolaj,
mosdószappanok, mosodai áztatószerek, mosodai fehérítőszer, mosodai fényezőszer, mosodai viasz, mosószerek,
fehérítőszerek, mosószerrel impregnált ruhák tisztításra, napbarnító készítmények,napvédő készítmények
[kozmetikumok], nátronlúg, olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra,
olajok tisztításra, összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, pézsma, mósusz [illatszer],
piperecikkek,piperetejek, piperevizek, potpurrik [illatszerek], ragasztószerek kozmetikai használatra,
ragasztószerek műszempillákhoz, rózsaolaj, samponok, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, sminkek,
arcfestékek, sminkeltávolító termékek, sminktermékek,szappanfakéreg mosáshoz, szappanok, szappanok textíliák
élénkítésére, szájvizek, nem gyógyászati használatra, száraz samponok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai
szerek, szem(öldök)ceruzák, szempillafesték, színezékek pipere használatra,színezékeltávolító szerek,
színezékeltávolító termékek, színélénkítő termékek háztartási használatra [fehérítés], szőrtelenítő szerek,
szőrtelenítő viasz, talkumpor pipere használatra, teabogyó [teacsarab] olaj, termékek vászon illatosítására,
terpentin[zsírtalanító szer], terpentinolaj [zsírtalanító szer], terpének [eszenciaolajok], textilpuhító szerek
mosáshoz, tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, üvegvászon, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák
[piperecikkek], vegytisztító készítmények,virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok,
zselatin kozmetikai használatra, zsírok kozmetikai használatra, zsírtalanító szerek, nem gyártás során való
használatra.
44

Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

gyógyászati berendezések bérbeadása, gyógyhelyek szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek
elkészítése], gyógyszerészeti tanácsadás,szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 12 02289
( 220 ) 2012.07.02.
( 731 ) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
( 541 ) Verde Frutto
( 511 ) 32

Gyümölcsös ízesítésű alkoholmentes italok; gyümölcsös ízesítésű ásványvíz alapú italok; gyümölcsös

ízesítésű szénsavas italok; gyümölcsös ízesítésű szénsavmentes italok; gyümölcsös ízesítésű szódavizek;
gyümölcsös ízesítésű vizek; gyümölcsitalok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

( 210 ) M 12 02293
( 220 ) 2012.07.02.
( 731 ) ANAMENRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02334
( 220 ) 2012.07.04.
( 731 ) Gledicia Kft., Ladánybene (HU)
M2457
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( 546 )

( 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).
( 210 ) M 12 02349
( 220 ) 2012.07.05.
( 731 ) GreekLogistic Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; csirkehúsból gyros;
sertéshúsból gyros; fokhagymás pácbancsirkemellkockák; mustáros pácban csirkemellkockák; souvlaki (
sertéshúskockák oregánós pácban, nyársra fűzve); sertéshús és csirkehús különböző pácokban; zöldséges saláták
joghurtban, tzaztiki; zöldséges, sajtos saláták majonézben, háromsajt saláta,répasaláta; feta alapú saláta
zöldfűszerekkel, pikáns saláta; csípős olaj; oregánós, citromos olaj.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég; gyrosfűszer; pita; ciabatta; frappé; fagylaltos frappé; görög édességek.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; gyros kiszolgálás; görög jellegű ételek kiszolgálása;

görögjellegű italok kiszolgálása; szükség esetén az ételek és italok házhozszállítása.
( 210 ) M 12 02357
( 220 ) 2012.07.06.
( 731 ) Hungária Front Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Kormány Zoltán, Nyíregyháza
( 541 ) modimo
( 511 ) 10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
24

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

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 02366
( 220 ) 2012.07.06.
( 731 ) Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

M2458

( 511 ) 35
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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).
( 210 ) M 12 02389
( 220 ) 2012.07.09.
( 731 ) Simon József, Ostoros (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 541 ) EGRI CIKRA
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 12 02402
( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) Bencze Zoltán, Dunakeszi (HU)
( 740 ) Hirka Zoltán, Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Gyógyászati készülékek és eszközök.

28

Eszközök testgyakorláshoz, testépítő felszerelések, tornafelszerelések.

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02405
( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, árubemutatás, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok
kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklászövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása,telemarketing
szolgáltatások, televíziós reklámozás.
38

Távközlés, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail,

fórumok biztosítása az interneten, hangposta szolgáltatások, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel,
számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós
műsorszórás, telexszolgáltatások, üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése.
M2459

41

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok
szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
előadóművészek szolgáltatásai, feliratozása-filmek, filmszínházi előadások, fogadások tervezése(szórakoztatás),
fotóriportok készítése, helyfoglalás show-műsorra, játékfelszerelésekbérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai,
játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése
éslebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
lemezlovasok szolgáltatásai, mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése,
rádió-és televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások, show műsorok, show műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása,szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás, versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerákkölcsönzése, zene
összeállítása.
( 210 ) M 12 02406
( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest
( 541 ) Nyered, ha mered
( 511 ) 35

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, árubemutatás, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok
kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás, reklászövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása,telemarketing
szolgáltatások, televíziós reklámozás.
38

Távközlés, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail,

fórumok biztosítása az interneten, hangposta szolgáltatások, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel,
számítógépes terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, televíziós
műsorszórás, telexszolgáltatások, üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok
szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesztréning), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
előadóművészek szolgáltatásai, feliratozása-filmek, filmszínházi előadások, fogadások tervezése(szórakoztatás),
fotóriportok készítése, helyfoglalás show-műsorra, játékfelszerelésekbérbeadása, játékkaszinók szolgáltatásai,
játékkölcsönzés, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése
éslebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
lemezlovasok szolgáltatásai, mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem
letölthetők, on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió-és televíziókészülékek kölcsönzése,
rádió-és televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások, show műsorok, show műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai), sportjátékok lebonyolítása,szerencsejátékok, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás, versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerákkölcsönzése, zene
összeállítása.
( 210 ) M 12 02434
M2460

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2012.07.10.
( 731 ) Reparo Szerviz Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás;) építőipari cikkek kiskereskedelme.
( 210 ) M 12 02438
( 220 ) 2012.07.11.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

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

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

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási
propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes
adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény
kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós
reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások
kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;
internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása
távvásárláshoz.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák
és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési
szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; kutatómotorok biztosítása az internethez; web oldalak
alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 12 02439
M2461

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2012.07.11.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nők Lapja Café. A női oldalam.
( 511 ) 16

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

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

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási
propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes
adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény
kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós
reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások
kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;
internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
38

Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail;

fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távközlési csatornák biztosítása
távvásárláshoz.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák
és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési
szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; kutatómotorok biztosítása az internethez; web oldalak
alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 12 02460
( 220 ) 2012.07.11.
( 731 ) SANDALE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Dósa Melinda,Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Cipők.

( 210 ) M 12 02466
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest (HU)

M2462

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 12 02470
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) WELL-MÁTRÉP Bútorgyártó, Műszaki Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; faszerkezetek

bútorokhoz; fejtámaszok [bútorok]; fiókok; fogasok [bútorok]; fotelek, kar(os)székek; iratgyűjtő polcok
[bútorok]; íróasztalok; irodabútorok;iskolabútorok; kartotéktartók [bútorok]; komódok, fiókos szekrények;
könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; padok [bútorok]; paravánok [bútorok]; polcok [bútorok]; ágyak;
szekrények; törülközőszekrények [bútorok]; virágtartók, virágállványok [bútorok];zsúrkocsik [bútorok];
ágykeretek.
( 210 ) M 12 02476
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB. A buli ott van ahol te.
( 511 ) 33

Pezsgők, borok.

( 210 ) M 12 02487
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
M2463

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 12 02488
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02489
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02490
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02491
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02492
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02493
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02494
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02495
( 220 ) 2012.07.12.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

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

( 210 ) M 12 02516
( 220 ) 2012.07.13.
( 731 ) Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)
( 541 ) ENERGIRL
( 511 ) 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).
( 210 ) M 12 02523
( 220 ) 2012.07.16.
( 731 ) Gruber László, Babócsa (HU)
( 541 ) Gruber László egyéni vállalkozása a megoldás!
( 511 ) 37
43

Útépítés.
Éttermi, cukrászdai szolgáltatás.
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( 210 ) M 12 02530
( 220 ) 2012.07.16.
( 731 ) KASZKÁD-THERM 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02531
( 220 ) 2012.07.16.
( 731 ) EUBAU 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02545
( 220 ) 2012.07.17.
( 731 ) Julius-K9 Bt., Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Hámok kutyáknak; hámok szerelvényei; szájkosarak kutyáknak; nyakörvek kutyáknak; pórázok kutyáknak

bőrből; állatok részére készült ruha.
25

Ruházat; felsőruházat; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; ujjatlan kesztyűk;

vízhatlan ruházat; zoknik; övek; pénztartó övek [ruházat]; sapkák; sálak; sporttrikók; pólók; sportlábbelik;
svájcisapkák, barettek; szemellenzők[sapkán]; térdnadrágok; nadrágok; mellények; melegítők, szvetterek;
lábszárvédők, kamáslik; kabátok; bőrruházat; csuklyák, kapucnik [ruházat]; fejfedők [kalapáruk] fejszalagok
[ruházat]; felsőkabátok, felöltők; egyenruhák; ruhazsebek (előregyártott);pulóverek; tornaruházat; dzsekik,
dzsömper ruhák; fülvédők [ruházat]; ingek; műbőr ruházat; kapucnis felsőruházat.
28

Könyökvédők [sportcikkek], alkarvédők [sportcikkek], térdvédők[sportcikkek] sípcsontvédők [sportcikkek],

védőnadrágok sportolóknak [sportcikkek], védőtömések [sportruházathoz]; kesztyűk [játékok tartozékai];
játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak,labdák játékokhoz.
( 210 ) M 12 02569
( 220 ) 2012.08.06.
( 731 ) N.A.P. s.r.o., 945 01 Komárno (SK)
( 740 ) Fazekas Gábor, Komárom
( 546 )
( 511 ) 16
40

Címkék, nem szövetből; öntapadó címkék [papíráruk].
Nyomdai szolgáltatások.

( 210 ) M 12 02579
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Master Sped Építőipari, Szállító és Szállítmányozó Kft., Esztergom (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; áruszállítás.

( 210 ) M 12 02581
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Absolve Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Filmgyártás.

( 210 ) M 12 02590
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) INDIAN MOTORCYCLE
( 511 ) 12
25

Motorkerékpárok és szerkezeti részei.
Ruházati cikkek, nevezetesen , ingek, dzsekik, nadrágok, kesztyűk, sapkák, mellvédők és cipők.

( 210 ) M 12 02591
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 12
25

Motorkerékpárok és szerkezeti részei.
Ruházati cikkek, nevezetesen , ingek, dzsekik, nadrágok, kesztyűk, sapkák, mellvédők és cipők.

( 210 ) M 12 02592
( 220 ) 2012.07.19.
( 731 ) Varga Team Dent Kft. 100%, Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Dr. Bertalan Tamás,Dr. Igali Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).
44

Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 12 02596
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) VADVIRÁG Alapítmány, Kaposvár (HU)
( 740 ) Dr. Ferenczi Kristóf, Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Kárpáti Tanulás Könnyítő Program

( 511 ) 9

Oktatási szemléltető eszköz.

28

Játékos taneszköz.

41

Gyakorlati képzés; oktatás; képességfejlesztés, készségfejlesztés; oktatási módszer; óvodai képzés.

( 210 ) M 12 02597
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) VADVIRÁG Alapítmány, Kaposvár (HU)
( 740 ) Dr. Ferenczi Kristóf, Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kárpáti Kocka
( 511 ) 9

Mérőeszközök, mértékek; oktatási szemléltető eszköz; matematikai oktatási segédeszköz.

28

Játékos taneszköz.

41

Oktatás; képességfejlesztés, készségfejlesztés.

( 210 ) M 12 02599
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) Meleghegyi és társa Gépgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

Fémmegmunkálás.

( 210 ) M 12 02600
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) Fóliaplast Kft., Bordány (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolásra szolgáló műanyagok; műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez;

műanyagfóliák és műanyag lapok csomagolásra.
17

Sajtolt műanyag ipari célra; konfekcionált műanyag fólia termékek; fújt műanyag fólia termékek; polietilén

és polipropilén műanyag termékek; műanyag fóliák nem csomagolási célokra; műanyagburkolatok
mezőgazdasági célokra.
( 210 ) M 12 02601
( 220 ) 2012.07.20.
( 731 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
( 740 ) Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Extrudálással és pellet gyártási eljárással, valamint más módon előállitott vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek snack célokra; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, hámozott és előkészitett diók, kesudiók,
pisztáciák, mandulák,földimogyorók, kókuszdiók (szárított); konzervált, szárított és főzött gyümölcs és zöldség;
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algakivonatok étkezési célokra.

30

Extrudálással és pellet gyártási eljárással, valamint más módon előállított vagy elkészített tápióka, manióka,

rizs, kukorica, búza, vagy más gabona termékek, valamint gyömbértermékek snack célokra; sós- és lúgos
sütemények; műzliszelet alapvetőendiókból, szárított gyümölcsökből, feldolgozott gabonamagvakból; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.
31

Feldolgozatlan diók, kesudiók, pisztáciák, mandulák, földimogyorók és magok; algák emberi táplálkozásra.

( 210 ) M 12 02602
( 220 ) 2012.08.24.
( 731 ) MOBIL PETROL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Szabóné dr. Sipos Gabriella, Miskolc
( 541 ) MOBIL PETROL
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

( 210 ) M 12 02609
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Kura József, Perbál (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) Dr. Monte Bosco-Sanital Light
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

25

Ruházati termékek, cipők, lábbelik, papucsok.

35

Ruházati termékek, cipők, papucsok, lábbelik kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; valamint ezen

termékek reklámozásával és marketingtevékenységével összefüggő ügyletek bonyolítása; továbbá ruházati
termékek, cipők, papucsok, lábbelik termékektekintetében kiállítások, vásárok, bemutatók szervezése.
( 210 ) M 12 02614
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) Okostojás
( 511 ) 30

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

parányok.
( 210 ) M 12 02618
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) C-SPED 84 Kft., Esztergom (HU)
( 546 )

( 511 ) 37
39

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása, kőműves munkák, útburkolás.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás, raktározás, tárolás, teher(áru-)

szállítás.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások, szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása.
( 210 ) M 12 02621
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 12 02622
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 12 02623
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Delta Electronics, Inc., Neihu Taipei (TW)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi gépjármű motorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (kivéve a szárazföldi gépjárművekhez készülteket); nem kézi működtetésű mezőgazdasági
eszközök, keltetőgépek; árusító automaták; szénkefenélküli felvonóajtó vezérlő egyenáramú motorok; szénkefe
nélküli egyenáramú motorok; váltóáramú szervomotorok; főorsó motorok; lendkerekek gépekhez;
vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz; indítómotorokhoz és gépekhez; szivattyúk [gépek vagy
motorokalkatrészei]; ventilátorok motorokhoz és gépekhez; szélturbinák; villamos áram termelő szélerőművek;
propellerek szélenergiával működő villamos energia termelő berendezésekhez; szélturbina tornyok; forgató
mechanizmus szabályozórendszerekszélturbinákhoz; fékező rendszerek szélturbinákhoz; hajtásáttételek
szélturbinákhoz; energia újrahasznosító generátorok; áramfejlesztő generátorok; hőcserélők [géprészek];
fúvógépek gázok sűrítéséhez, kifúvásához és szállításához; váltóáramú motorok;AC-DC motorok; fúvók, ideértve
a egyenáramú motor fúvókákat; levegő-levegő hőcserélők; folyadékos hőcserélők; intelligens hőcserélők;
egyenáramú motorok; léptető motorok; vontatómotorok elektromos járművekhez; elektromos légkondicionáló
kompresszorok ésmeghajtók gépjárművekhez; szélturbina vezérlő interfészek; lapátszög szabályozó rendszerek
szélturbinákhoz; szélenergia inverterek; szélenergia töltők; monitoring rendszerek szélenergiát hasznosító
létesítményekhez; egyenáramú ventilátorok; váltóáramúventilátorok; szíj-meghajtású indító generátorok
elektromos járművekhez; szélenergia átalakítók; stancoló és menetfúró gépek; szerszámgépek; robotok [gépek];
energiamonitoring eszközök.
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti}, életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
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berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek}, DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; változtatható frekvenciameghajtók; váltóáramú
motorhajtások; aktív előrész egységek; hibrid szervo hajtások; felvonóajtó vezérlés meghajtók; felvonó
meghajtók; felvonó működtető berendezések; szénkefe nélküli egyenáramú meghajtók; váltóáramú szervo
meghajtók; orsó meghajtók; nagysebességű mozgásvezérlőkártya; nyomtatott áramköri lapok integrált áramkörrel
(IC}; forgó optikai kódolók; programozható logikai vezérlők; szöveges/grafikus kijelző panelek; kijelző
képernyők; ember-gép interfészek; ember-gép vezérlők; gépi képi vezérlők; optikai képmegfigyelőeszközök;
hőmérséklet szabályozók; nyomásérzékelők; időmérők/számlálók/fordulatszám mérők; gyártássorokon használt
ipari hálózatrendszer termékek; nevezetesen ethernet kommunikációs eszközök, ipari hálózati távközlési
kommunikációs konverterek, hálózatirouterek és kapcsolók; elektromos berendezések ipari műveletek
távirányításához; elektronikus interfész berendezések ipari gépekhez; interkommunikációs berendezések;
kommunikációs interfész kártyák; számítógép interfészek, csatolók (adatfeldolgozóberendezések); ipari
áramellátó berendezések; CNC vezérlők; Telecom energiaellátó rendszerek és tartozékaik; kültéri házak és
kiegészítők elektromos berendezésekhez; biztonsági háttér áramellátó rendszerek számítógépes
adatközpontokhoz; egyenirányítók;vezérlőpanelek (elektromosság); áramátalakítók; feszültségszabályozók;
áramszabályozók; elemtárolók; elemes dohozok; elem töltők; elektromos berendezések jelek távirányításához,
vezérléséhez; teljesítménymérők, energiamérők; Watt méter; elektromosvezetékek (vezetékek, kábelek);
elektromos kapcsolók; váltóáram egyenáram adapterek; egyenáram-egyenáram adapterek; kapcsoló tápegységek;
töltők; csatlakozó dobozok (villamosság); konnektorok; elektromos dugók, dugaszok, aljzatok és más
csatlakozók;(elektromos csatlakozók); teljesítmény bemeneti eszközök; szoláris csatlakozó dobozok; duckhead
eszközök; jelzőkészülékek (elektromosság); elektromos megfigyelő berendezések; szünetmentes források; magas
feszültségű egyenáramú szünetmentesenergiaforrások; teljesítményelosztó szekrények; teljesítmény-elosztó
egységek; elosztó lapok (elektromosság); elosztó konzolok (elektromosság); statikus átvitel kapcsolók;
automatikus átvitel kapcsolók; elektromos szabályozó berendezések; számítógépesszoftverek környezetvédelmi
irányító rendszerekhez; számítógépes szoftverek; számítógépprogramok (letölthető); számítógépes megfigyelési
programok; számítógép szerver állványok; állványok elektromos berendezésekhez; számítógépes
adatközpontinfrastruktúra berendezések és tartozékok, nevezetesen központosított, beltéri környezetvédelmi
felügyelő rendszerek; hőmérséklet-, nedvesség- és porsűrűség érzékelők; adóvevők távoli adatokhoz, adat
kollektorok; automata elektromos töltésvezérlők;konténer adatközpontok; modularizált számítógépes adatközpont
berendezések; hibrid számítógépes adatközpontok; kommunikációs elektromos berendezések; harmonikus
szűrők; aktív szűrők; statikus var (meddő teljesítmény) kompenzátorok; statikus var(meddőteljesítmény)
generátorok; statikus szinkron kompenzátorok; energiatároló rendszerek; kondenzátorok; szélenergia konverterek;
villanó fények; jelzőfények; világító fények; közlekedési fényjelző berendezések; neon fényjelzések;
fénykibocsátó diódák(LED-ek); elektromos fényerő szabályozók; világító terhelések; programozható
áramszolgáltatók; programozható elektronikus töltők; programozható automata vezérlők; PXI adatgyűjtő
modulok; PXI digitális mérő modulok; integrált áramköri chipek; nyomtatottáramkörök; automata alacsony
nyomásérzékelők gépjármű abroncsokhoz; érzékelők; induktorok; áramfejlesztők (elektromosság); jármű
karosszériavezérlő modulok; távindítók és Pke (passive keyless entry) járművekhez; lítium-ion akkumulátor
csomagok kezelőrendszerrel; elektromos akkumulátorok gépjárművekhez; elektromos kormányrásegítő (ePs)
vezérlők járművekhez; légkondicionáló vezérlők; középfeszültségű elektromos meghajtók; LCD digitális jelzések
kijelző rendszere; elektronikus üzenő táblák;elektronikus falitáblák; beltéri/kültéri LED kijelző rendszerek; DLP
videofal kijelző rendszerek; elosztó látványvezérlő rendszer; jelzés dekóderek; számítógépek; interfészek
(számítógépekhez); számítógép periféria eszközök; számítógép processzorok;mikroprocesszorok; adatfeldolgozó
berendezések; MiniCon központosított látványvezérlő rendszerek; elektronikus tollak (vizuális kijelző egységek);
multimédia projektorok; elektromos projektorok; vetítővásznak; projektor alkatrészek és kellékek;
mikroinverterek (átalakítók) (egyenáramról váltóáramúra); egyenáramú konverterek (átalakítók); adatgyűjtők; PV
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panel elektromosság optimalizáló (egyenáramú); elektromos védőmegszakítók; áramkör megszakítók;

túlfeszültség védelmi eszközök; napelemek; e-Tag-ek;e-jelzésrendszerek; e-olvasók; elektromos papír
készülékfejlesztő eszköz, nevezetesen alkalmazások programozására szolgáló interfész, szoftver fejlesztő eszköz
és hardver eszközök elektronikus olvasókészülékekben alkalmazott szoftveres készletekfejlesztéséhez;
termékekre illeszthető elektronikus címkék; kijelző érintő panelek; érintőpanelek; érzékelő eszközök; érintő
beviteli eszközök; elektronikus publikációk (letölthetők); számítógép ventilátorok; keresztáramú ventilátorok
számítógépekhez;termikus készülék számítógépekhez; egyenáramú ventilátorok számítógépekhez; szél- és
napenergia vezérlő interfészek; napelemek elektromos áram termeléséhez; motorok, sebességváltók és meghajtók
napelemek betájolásához; elektromos érzékelők napsugárzásmérésére; szél- és napenergiával működő elektromos
áramfejlesztő berendezések; szél- és napenergiával működő világító berendezések; hő irányító szekrények vagy
modulok; axiális ventilátorok; légfúvó ventilátorok; keresztáramú ventilátorok; egyenáramúmeghajtók; AC/DC
meghajtók; ventilátor hőelnyelő és hűtőmodulok; gőzkamrák; mágneses/induktív komponensek; optikai
adóvevők; rádiófrekvenciás modulok; bluetooth modulok; feszültségvezérelt oszcillátorok; napelemek; napelem
tárolók; szolár inverterek;szoláris maximum munkapont keresők; szélenergia keresők; megújuló energia és
hibridenergia kezelő rendszerek; ipari automatizáló eszközök, vagyis aktív elől-hátul vezérelhető egyenirányítók;
változtatható frekvencia meghajtók; mozgásvezérlő hálózatgépekhez; vizuális megfigyelőrendszerek gépekhez;
programozható automatikus működésű robotok; elektromos légkondicionálós kompresszorok és ezek meghajtói
járművekhez; turbinavezérlő interfészek; emelkedésvezérlő rendszer szélturbinákhoz; kitérés gátlórendszerek
szélturbinákhoz; szélenergia átalakítók; szélenergia töltők; monitoring rendszerek szélenergiával működő
létesítményekhez; egyenáramú ventilátorok; váltóáramú ventilátorok; szíjmeghajtásos indító generátorok
elektromos járművekhez; szélenergiaátalakítók; energia újrahasznosító berendezések, ideértve a hulladékhő
visszanyerő rendszereket a kinetikai energia visszanyerő rendszereket, a kipufogó légáram turbinákat és a
hulladékgáz újramelegítő berendezéseket; energia monitoring eszközök;ventilátortartó modulok; termo
elektromos hűtő eszközök; termo elektromos hűtőeszközök; termo elektromos hűtő modulok; kétfázisú áramlású
hőelnyelő és termál modulok; hőszigetelők; indító meghajtók elektromos járművekhez; a start-stop funkciót,
integráltindítógenerátorok és meghajtóik járművekhez; járművezérlő egységek elektromos járművekhez; hibrid
vezérlőegységek elektromos járművekhez; vontatómotor meghajtók elektromos járművekhez; fényenergia
meghajtók; fényáram driverek; világítás vezérlők; töltőberendezések és tartozékok elektromos járművekhez;
számítógépes adattárolók; transzformátorok; nagyfrekvenciájú fojtótekercsek; Chip induktorok; EMT/RFI szűrők;
vezérlő, szabályozó és felülvizsgáló egységek; monitorok {ideértve a Tv monitorokat, LCDmonitorokat,
számítógép kijelzőket, színes kijelzőket); elektronikus előtétek; számítógépes hálózatok komponensei és
berendezései; gyújtótekercsek; rádió frekvenciás mikrohullámú erősítők.
11

Berendezések világítás, fűtés, gőzgenerálás, főzés, hűtés, szárítás, szellőztetés, vízszolgáltatás és

egészségügy céljára; precíziós hűtőberendezések; utcai világító eszközök; lámpák; világító eszközök szerelvényei
és berendezések; fénykibocsátódiódákkal működő világító készülék; villanykörték; elektromos lámpák;
kivetítőkhöz való égők; mennyezet világító eszközök; ünnepi díszkivilágítások; fénycsövek; kereső lámpák;
világító berendezések gépjárművekhez; fénycsövek; biztonsági lámpák;zseblámpák; gépkocsilámpák;
reflektorok; fényszórók; zseblámpák; légkondicionálók gépjárművekhez; ventilótorok {légkondicionálók);
ventilátorok járművek légkondicionálásához; ventilátorok {légkondicionáló berendezések részeként);
hőcserélők;légkondicionáló berendezések; légkondicionáló készülékek; ventilátor berendezések és készülékek;
léghűtő berendezések; léghűtő eszközök; légkondicionálók járművekhez; italhűtő berendezések;
hűtőberendezések és gépek; hűtőtartályok; jéggépek ésberendezések; hűtőszekrények; hűtőkészülékek és
berendezések; hűtővitrinek; ventilátor berendezések; ventilátor (légkondicionáló) berendezések járművekhez;
légtisztító gépek és berendezések; ventilátortetők; ventilátor légkeverő fűtéssel; ventilátorszárítók; ventilátor
melegítővel; levegő újramelegítők; légszárítók; szárító berendezések; aszaló berendezések; szárító berendezések
és készülékek; levegő keringető berendezések; lég keringtető ventilátorok; elektromos ventilátorok személyi
használatra;védőfedelek; konyhai elszívó fedelek; konyhai elszívók; légmozgató modulok; hűtőberendezések és
felszerelések; gázindukált és kevert fúvók; hűtőeszközök és gépek; befúvók, ideértve az egyenáramú motoros
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befúvókat; levegő-levegő hőcserélők; folyadékhőcserélők; programozható hőcserélők; egyenáramú motorok;

léptető motorok; egyenáramú ventilátorok; váltóáramú ventilátorok; ventilátortálca modulok; termo elektromos
hűtőeszközök; termo elektromos hűtőmodulok; kétfázisú áramlású hűtőbordák és termálmodulok; hűtőbordák;
világítótest árammeghajtók; világítás szabályozók.
( 210 ) M 12 02624
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. (Lengyelország törvényei szerint működő vállalat), Warsawa (PL)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RISE AND CONQUER
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok, beleértve égetett szeszes italok (sörök kivételével).

( 210 ) M 12 02629
( 220 ) 2012.07.24.
( 731 ) JAVIPA Nyomdaipari Kft., Békéscsaba (HU)
( 740 ) dr. Becsei Zoltán, Békéscsaba
( 546 )

( 511 ) 16

Címkék, nem szövetből; dobozok kartonból vagy papírból; műanyagfóliák csomagolásra.

( 210 ) M 12 02631
( 220 ) 2012.07.23.
( 731 ) Vastech Kft. 100%, Szombathely (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (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).
( 210 ) M 12 02636
( 220 ) 2012.07.24.
( 731 ) HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ERŐ A KEZEDBEN
( 511 ) 1

Ipari rendeltetésű vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; ipari rendeltetésű

ragasztóanyagok.
16

Papíripari és háztartási ragasztóanyagok.

17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
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( 210 ) M 12 02649
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02650
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02655
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Váczi Rozália, Budapest (HU)
Váczi Borbála Márta, Budapest (HU)
Kárpáti András, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 24

Textiliák és textiláruk.

25

Ruházati cikkek.

26

Csipkék és hímzések.

( 210 ) M 12 02658
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Pek-Snack Kft., Igal (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30

Gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

( 210 ) M 12 02659
( 220 ) 2012.07.25.
( 731 ) Pek-Snack Kft., Igal (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) peksnack
( 511 ) 30

Gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

( 210 ) M 12 02661
( 220 ) 2012.07.24.
( 731 ) PA-COMP Kft., Újfehértó (HU)
( 740 ) Dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; kókuszreszelék;

feldolgozott magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra; szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója.
30

Rizs; lisztek kivételével gabonakészítmények; kukoricapehely; popcorn/pattogatott kukorica.

( 210 ) M 12 02671
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) RETOOL Szerszámkészítő és Kereskedelmi Bt., Jászberény (HU)
( 546 )
( 511 ) 40

Fémmegmunkálás.

( 210 ) M 12 02672
( 220 ) 2012.07.26.
( 731 ) DENTAL-PRAXIS 2000 Fogászati Bt., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászat.

( 210 ) M 12 02696
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Nyeste és Nyesténé Épületveret-gyártó Kereskedelmi És Szolgáltató Kft., Berettyóújfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek,ércek; ablakkilincsek fémből; ajtókilincsek fémből.
( 210 ) M 12 02701
( 220 ) 2012.07.27.
( 731 ) Magtár Művészeti Alapítvány, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Valovits Viktória, Budapest
( 541 ) Profán Keresztút
( 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).
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( 210 ) M 12 02723
( 220 ) 2012.07.30.
( 731 ) VÍZPART-TOURIST Zrt., Zalaegerszerg (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Könyvelés; piackutatás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; szállodai üzletvezetés.
39

Helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

parkolási szolgáltatások; utazások tervezése.
43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; motelek; panziók; sátrak

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;
táborhelyek hasznosítása;üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás).
( 210 ) M 12 02729
( 220 ) 2012.07.30.
( 731 ) Gábor Napárnyékoló Gyártó és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 6
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból;
redőnyök, nem fémből.
( 210 ) M 12 02736
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) TMT Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; fabrikett; brikett(tüzelési-).
( 210 ) M 12 02737
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) Bodor Tamás Barna, Pécs (HU)
Simoncsics Gábor István, Szőke (HU)
( 541 ) IM4A
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások
beszerzése] mások számára; eladási propaganda másokszámára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsorcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós
reklámozás; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás
üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások
kezelése; telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és
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üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése; hírlevél küldési szolgáltatás; célzott, vagyszemélyre szabott
hirdetési szolgáltatás; potenciális ügyfelek toborzása; üzleti ajánlatok kikérésének közvetítése; üzleti ajánlatok
megversenyeztetése (tender); üzleti visszajelzés-közvetítés.
( 210 ) M 12 02738
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) RÓZSAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Centeri Zsuzsanna, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 19

Épületek, nem fémből.

29

Lekvár; hús; hús, tartósított; sózott hús.

35

Árubemutatás.

37

Építés; szigetelési szolgáltatás; ácsmunkák nem fémből; épületek belső tisztítása; falazás (kőműves munka).

43

Vendéglátóipar; turistaházak; étkezdék; éttermek.

( 210 ) M 12 02738
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) RÓZSAÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Centeri Zsuzsanna, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 19

Épületek, nem fémből.

29

Lekvár; hús; hús, tartósított; sózott hús.

35

Árubemutatás.

37

Építés; szigetelési szolgáltatás; ácsmunkák nem fémből; épületek belső tisztítása; falazás (kőműves munka).

43

Vendéglátóipar; turistaházak; étkezdék; éttermek.

( 210 ) M 12 02745
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) DELFORG Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; gyorsfagyasztott tengeri- és
édesvízi halak,halkülönlegességek; gyorsfagyasztott sertés-, baromfi-, marha-, vadhús; gyorsfagyasztott zöldség,
gyümölcs, tésztafélék.
( 210 ) M 12 02747
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 541 ) Bencés Pince
( 511 ) 33

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

áru).
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( 210 ) M 12 02749
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) Tóth Attila, Szolnok (HU)
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ammóniák [tisztítószer];
csúszásgátló folyadékok padlókhoz;csúszásgátló viasz padlókhoz; dezodoráló szappanok; fehérítő szóda;
fertőtlenítő szappanok; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; folttisztító szerek; illatszerek; izzadásgátló
szappan; kozmetikai bőrápoló szerek; lefolyócsövek eldugulása ellenikészítmények; levegőillatosító
készítmények; mosdószappanok; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítőszer; mosodai fényezőszer; mosodai
viasz; mosószerek, fehérítőszerek; parkettviasz; polírozó készítmények; samponok; szappanok; termékek
vászonillatosítására; textilpuhító szerek mosáshoz; tisztítószerek; vegytisztító készítmények.
( 210 ) M 12 02750
( 220 ) 2012.07.31.
( 731 ) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)
( 740 ) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr
( 541 ) Bencés Pincészet
( 511 ) 33

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

áru).
( 210 ) M 12 02752
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZÍNES RTV - BEKAPCSOL, KIKAPCSOL
( 511 ) 16

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

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

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

ügyletekről; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási
propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információkszámítógépes
adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; közvélemény
kutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták] kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása;reklámidő bérlete távközlési médiumban; rádiós
reklámozás; reklámszövegek szerkesztése és publikálása; statisztikák összeállítása; számítógépes nyilvántartások
kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatásokhirdetési célokból; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés;
internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám szolgáltatások.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk; eszmecserék, kollokviumok, konferenciák
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és más rendezvények szervezése éslebonyolítása; oktatás, oktatási célú rendezvények szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 12 02762
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) NOVARTIS A.G., Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ADOPORT
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 12 02763
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) BUDAI AUTÓSZERVÍZ Gépjárműjavító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szatymaz (HU)
Budai Sándor, Szatymaz (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Gépjármű javítási, gépjármű szerelési és gépjármű karbantartási szolgáltatások.

( 210 ) M 12 02765
( 220 ) 2012.08.01.
( 731 ) Jókuti András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VILÁGEVŐ
( 511 ) 39

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02771
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) GRAND PHARMA Gyógyszer kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 12 02772
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Vad-tár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)
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( 546 )

( 511 ) 39

Áruk raktározása; raktározás, tárolás.

( 210 ) M 12 02773
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Estéli Győző, Tokod (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Járműjavítás.

( 210 ) M 12 02777
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) ÁCS-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
40

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

( 210 ) M 12 02778
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) Ábránd
( 511 ) 30

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

parányok.
( 210 ) M 12 02779
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szalon - A vad délnyugat hőse
( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 02780
( 220 ) 2012.08.02.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Szalon - A délnynyugat hőse
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( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 12 02789
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Pipadohány.

( 210 ) M 12 02793
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) B.N.M-Bio Natural Medical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 8
20

Evőeszközök.
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).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

( 210 ) M 12 02794
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) SZATMÁRI Malom Termelő és Kereskedelmi Kft., Jászberény (HU)
( 740 ) Mageráné Dr. Krikovics Ágnes, Jászberény
( 546 )
( 511 ) 30

Malomipari termékek.

( 210 ) M 12 02808
( 220 ) 2012.08.03.
( 731 ) Mocz és Társa Magánerdészet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 100%, Somogyszob (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, erdei iskola szolgáltatásai;
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játékfelszerelések bérbeadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; múzeumiszolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek
kivételével; sportpályák bérbeadása; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatásvagy szórakoztatás].
43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; erdei iskola szolgáltatásai; rendezvényhez

termek kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok
szolgáltatásai [szállásadás];vendéglátóipar.
( 210 ) M 12 02813
( 220 ) 2012.08.06.
( 731 ) Magyar kőris Kft., Isaszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Kertészet.

( 210 ) M 12 02825
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Ruander Oktatási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, 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).
( 210 ) M 12 02828
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) MAGA-PLUS Kft., Újfehértó (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricapehely.

( 210 ) M 12 02829
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Víghné Dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Aknesol clean, pattanások ellen
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 12 02833
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Bagdi Veronika Ildikó, Miskolc (HU)
( 541 ) DENTOZÓFIA
( 511 ) 10

Fogászati készülékek és eszközök; fogszabályozó készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök;

műfogak; műfogsorok; rögzítők implantátumokhoz.
41

Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,
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kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

fordítói szolgáltatások; fotóriportokkészítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;
kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; nyelvi tolmácsszolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai
újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);
szövegekleírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
videofilmezés; videofilmgyártás.
44

Egészségügyi szolgáltatások; fogászat; gyógyszerészeti tanácsadás; kórházi szolgáltatások; orvosi klinikák

szolgáltatásai; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 12 02835
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Roxer Produkció Kft., Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02837
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 30

Kukoricadara, kukoricából készült élelmiszerkészítmények, -lisztek.

( 210 ) M 12 02841
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Songjiang District, Shanghai (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Számítógépek; számítógép klaviatúrák; számítógépes programok (letölthető szoftver); egér (adatfeldolgozó

berendezés); letölthető elektronikus kiadványok; egérpadok; laptop számítógépek; navigációs műszerek;
rádiótelefon berendezések; műholdas navigációsberendezés; globális műholdas helymeghatározó (GPS)
készülékek; mobiltelefon díszek; elektromos mérőkészülékek; letölthető mobiltelefon csengőhangok;
fejhallgatók; hordozható médialejátszók; letölthető zenefájlok;elektromos konverterek; villanydugók,dugaszoló
aljzatok és más csatlakozók (elektromos csatlakozások); elektromos elemtöltők; elektromos elemek; elektromos
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akkumulátorok; notebook számítógépek; kapcsolótáblák; rádiók; villámhárítók;letölthető képfájlok;

galvánelemek.
( 210 ) M 12 02842
( 220 ) 2012.08.07.
( 731 ) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Songjiang District, Shanghai (CN)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Szabadtéri hirdetések; árubemutatók; reklámozás; kirakatrendezés; on-line hirdetések számítógépes hálózat

útján; árubemutatás távközlési médián kiskereskedelmi célokra; szerkesztési szolgáltatások hirdetési célokra;
mások árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi intézése; értékesítési promóciók mások részére,
marketing.
( 210 ) M 12 02845
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) Boldog Zoltán, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Európai Uniós pályázatok írása; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

marketing tevékenység, arculattervezés.
36

Pénzügyi tanácsadás és pénzügyi elemzések.

( 210 ) M 12 02846
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) Bangha Dóra, Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Ügyviteli tanácsadás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing

tevékenység, arculattervezés.
36

Pénzügyi tanácsadás és pénzügyi elemzések.

( 210 ) M 12 02849
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) AQWIA Kft., Balatonkenese (HU)
( 541 ) WIA 345
( 511 ) 12

Elektromos yacht; hajó.

( 210 ) M 12 02850
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) KÖZUT Építő és Szolgáltató Kft., Marcali (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).
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( 210 ) M 12 02853
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) "ÁCS-BAU 1988" Építőipari Kft., Takácsi (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építés.

( 210 ) M 12 02854
( 220 ) 2012.08.08.
( 731 ) TENGELY-KÖZMŰ Fuvarozási és Közműépítő Kft., Eger (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés.

( 210 ) M 12 02897
( 220 ) 2012.08.10.
( 731 ) dr. Gulyás Zsuzsanna, Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Fogászat és fogtechnika;teljes körű fogászati ellátás; fogászati centrum.

( 210 ) M 12 02902
( 220 ) 2012.08.10.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest
( 541 ) Zöld Partner
( 511 ) 35
37

Reklámozás; marketing; kereskedelmi ügyletek.
Cső ( táv) vezetékek felszerelése és karbantartása; elektromos berendezések felszerelése és javítása;

elektromos berendezések zavarmentesítése.
39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 12 02903
( 220 ) 2012.08.10.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
37

Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.
Cső ( táv) vezetéskek felszerelése és karbantartása;elektromos berendezések felszerelése és javítása,

elektromos berendezések zavarmentesítése.
39

Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.
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( 210 ) M 12 02934
( 220 ) 2012.08.14.
( 731 ) Kordik Zsolt, Esztergom (HU)
( 541 ) REAL TRILL MUSIC
( 511 ) 9

CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 12 02956
( 220 ) 2012.08.15.
( 731 ) Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) dr. Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

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

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csempe és burkolólap ragasztó; hőszigetelőlap ragasztó.
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); beágyazóhabarcs hőszigetelőrendszerhez.
( 210 ) M 12 02963
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Horváth Mónika, Budapest (HU)
Márkovics Zsolt, Kulcs (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02964
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Papp László Gábor, Budapest (HU)
Kustán Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Rendezvényekhez termek kölcsönzése.

( 210 ) M 12 02966
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )

( 511 ) 29

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

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

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

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

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

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

áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02972
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Dr. KOCH-DENT Fogászati Bt., Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; fogászati tevékenység.

( 210 ) M 12 02973
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) GYSEV Zrt. eXpresszó, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

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

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02975
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( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Meex Agent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kollár Judit, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztatás.

( 210 ) M 12 02979
( 220 ) 2012.08.16.
( 731 ) Wuhan Kejia Machinery and Electrical Import & Export Co., Ltd., Wuhan (CN)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Csapágyak (géprészek); golyóscsapágyak; tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); szíjak gépekhez;

zsírzógyűrűk (géprészek); csapágyak tengelyekhez; tengelyek gépekhez; csigasor, emelőcsigák;
görgőscsapágyak; golyóscsapágygyűrűk.
( 210 ) M 12 02987
( 220 ) 2012.08.17.
( 731 ) ALU-KO 94 Hegesztéstechnikai és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Horváth Zsolt, Székesfehérvár
( 546 )

( 511 ) 6

Kémények fémből; kéménytestek fémből; kéménytoldatok fémből.

( 210 ) M 12 02988
( 220 ) 2012.08.17.
( 731 ) Janó Gyula, Lajosmizse (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Lekvárok, dzsemek, kompótok, étkezési olajok, zsírok.

30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek, lisztek, só, fűszerek.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

( 210 ) M 12 02999
( 220 ) 2012.08.21.
( 731 ) Tímár Andorné, Budapest (HU)
( 541 ) PropAir
( 511 ) 11

Szellőző (légkondicionáló) berendezések.

( 210 ) M 12 03008
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) BIO-HERB Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5
32

Ásványvíz gyógyászati használatra.
Ásványvizek; vizek [italok].

( 210 ) M 12 03016
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) "Digitális Átállásért" nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; antennák; rádió antennatornyok; távirányító
készülékek;televíziós készülékek; vevőkészülékek (audio-, video-).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
közönségszolgálat; számítógépes nyilvántartások kezelése.
38

Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálokközötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése;
televíziós műsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;üzenetküldő készülékek bérlete.
( 210 ) M 12 03019
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) Cavity Eye Hungary Kft., Köröstarcsa (HU)
( 546 )
( 511 ) 7

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,
keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03020
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., Szombathely (HU)
( 740 ) dr. Popgyákunik Péter, Szombathely
( 546 )

( 511 ) 42

Építési tervkészítés; műszaki tervtanulmányok készítése; műszaki szakértői tevékenység.

( 210 ) M 12 03025
( 220 ) 2012.08.22.
( 731 ) BÚS-TRANS Fuvarozó, Szállítmányozó és Forgácsoló Kft., Veszprém (HU)
( 591 )
( 511 ) 6

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 03033
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) T-Oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyössolymos (HU)
( 546 )

( 511 ) 42

Számítógépprogramok kidolgozása.

( 210 ) M 12 03040
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) Electro-Cord Kft., Budapest (HU)
( 541 ) azelektro
( 511 ) 9
11

Kábelek, elektromos.
Elektromos világító-, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

( 210 ) M 12 03041
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DEPLETIN
( 511 ) 3

Borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények dezodorok személyes használatra, hajszeszek,
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illatos(ított) víz, illatszer készítmények, illatszerek, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai készítmények

fürdőkhöz, kozmetikai krémek, kozmetikailemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai szerek, kozmetikai
szerek állatok számára, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), piperecikkek,
piperevizek, sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, sminktermékek, samponok,szájvizek, nem
gyógyászati használatra, samponok kedvtelésből tartott állatoknak.
5

Állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, ásványvíz gyógyászati használatra, bőrápoló

gyógyszerkészítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra,
diétás italok gyógyászati használatra,gyógyitalok, gyógyszerek (humán), gyógyszeres infúziók, kendők
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, kenőcsök gyógyszerészeti használatra, napfény okozta leégés elleni
kenőcsök.
32

Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok; ásványvizek, ásványvizek(italok), gyümölcslevek,

gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, limonádék, sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek,
vizek (italok), zöldséglevek (italok).
( 210 ) M 12 03046
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) Tokár Ferencné, Gyula (HU)
( 546 )

( 511 ) 9
41

Mágnesek [kondicionálás].
Egészség (védő) klubok, [kondicionálás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; szemináriumok

rendezése és vezetése.
( 210 ) M 12 03047
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) DOMINIK és SZÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagyvenyim (HU)
( 591 )
( 511 ) 36

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

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03048
( 220 ) 2012.08.23.
( 731 ) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tejszínhab és annak alkotórészei, többek között növényi zsiradékból és tejfehérjéből.

( 210 ) M 12 03096
( 220 ) 2012.08.28.
( 731 ) Fehér & Fehér Útépítő Kft., Orosháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 40

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

( 210 ) M 12 03105
( 220 ) 2012.08.29.
( 731 ) MD Hotel Management Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) QUEEN'S COURT
( 511 ) 39

Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak, utasszállítás, utaskísérés, parkolási szolgáltatások,

közlekedési információ.
43

Szállodai szolgáltatások, panziók, motelek; szállásügynökségek, szálláshely foglalás; termek kölcsönzése

rendezvényekhez; vendéglátóipari szolgáltatások, éttermek, kávéházak, bár szolgáltatások.
44

Wellness szolgáltatások, masszázs, fürdő, szauna, szolárium szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai,

egészségügyi szolgáltatások, terápiás szolgáltatások; fodrászszalonok, szépségszalonok.
( 210 ) M 12 03106
( 220 ) 2012.08.29.
( 731 ) MD Hotel Management Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Utazások szervezése; látogatások tervezése turistáknak; utasszállítás; utaskísérés; parkolási szolgáltatások;

közlekedési információ.
43

Szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek ( panziók, motelek); szálláshely foglalás; termek kölcsönzése

rendezvényekhez; vendéglátóipari szolgáltatások; éttermek; kávéházak; bár szolgáltatások.
44

Wellness szolgáltatások; masszázs; fürdő; szauna; szolárium szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; fodrászszalonok; szépségszalonok.
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( 210 ) M 12 03108
( 220 ) 2012.08.29.
( 731 ) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 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).
( 210 ) M 12 03109
( 220 ) 2012.08.30.
( 731 ) Paxnatura Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás);gyászszertartások;temetés.
( 210 ) M 12 03150
( 220 ) 2012.09.03.
( 731 ) Felirat Reklám Műhely Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos reklámeszközök, fénycsövek reklámcélokra.

40

Fémszerkezet-gyártás, fémmegmunkálás.

42

Belsőépítészet.
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( 210 ) M 12 03161
( 220 ) 2010.11.17.
( 731 ) Petrobras Distribuidora S.A., Rio de Janeiro (BR)
( 740 ) Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 4

Kenőolajok.

( 210 ) M 12 03165
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Inno
( 511 ) 3
5
30

Illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
Tea.

( 210 ) M 12 03166
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Kincstár
( 511 ) 3

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

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

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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).
( 210 ) M 12 03167
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Inno R
( 511 ) 3
5
30

Illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
Tea.

( 210 ) M 12 03168
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 591 )
( 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).

5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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).
( 210 ) M 12 03169
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Health Invest Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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).
( 210 ) M 12 03170
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Kürt Akadémia Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szakmai képzés felső és középvezetők, valamint tanácsadók részére.

( 210 ) M 12 03171
( 220 ) 2012.09.04.
( 731 ) Kürt Akadémia Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szórakoztató és kulturális tevékenység az üzleti és tudományos élet területén; pódiumbeszélgetések és

előadások szervezése.
( 210 ) M 12 03176
( 220 ) 2012.09.05.
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( 731 ) GDS Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 42

Számítógépprogramok kidolgozása.

( 210 ) M 12 03185
( 220 ) 2012.09.05.
( 731 ) MindenkiTravel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Svéd Gábor, Budapest
( 541 ) TRAVELKNORUM
( 511 ) 38

Távközlés, fórumok biztosítása az interneten, üzenetek és képek továbbítása.

39

Utazásszervezés, látogatások tervezése turistáknak.

42

Szoftver fejlesztés, tanácsadás.

( 210 ) M 12 03188
( 220 ) 2011.10.07.
( 731 ) L'OREAL (Société Anonyme), Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) IDEALIA
( 511 ) 3

Parfümök, kölnik; nem gyógyászati célú fürdőgélek és fürdősók, valamint tusológélek és tusfürdősók;

szappanok; dezodorok; kozmetikumok, nevezetesen arc-, test- és kézkrémek, -tejek, -lotion-ök, -gélek és
-puderek; napozótejek, -gélek és -olajok, valamintnapozás utáni készítmények (kozmetikumok); make-up
készítmények; hajformázó és hajápoló samponok, gélek, habok, balzsamok, valamint aeroszolos készítmények;
hajlakkok; hajfestő- és hajszintelenítő készítmények; tartós hullám készítésére éshajgöndörítésre szolgáló
készítmények; illóolajok.
( 210 ) M 12 03191
( 220 ) 2012.09.05.
( 731 ) Genév Generál Ingatlanforgalmazási Építőipari Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 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).
( 210 ) M 12 03193
( 220 ) 2012.09.06.
( 731 ) INPUT-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balmazújváros (HU)
( 546 )

( 511 ) 1
31

Műtrágyák.
Magvak [gabona]; magvak [vetőmagvak].

( 210 ) M 12 03194
( 220 ) 2012.09.06.
( 731 ) B&N PHARMA 1999 Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
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( 546 )

( 511 ) 44

Gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése); gyógyszerészeti tanácsadás.

( 210 ) M 12 03203
( 220 ) 2012.09.06.
( 731 ) PÁPAI HÚS 1913 Kft., Pápa (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott
húsok, formában vagy bélben fött,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési
szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
( 210 ) M 12 03215
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) MAPEX-BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyergesújfalu (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

Építés.

( 210 ) M 12 03216
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) F&B Park-Invest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03217
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) Mediterrán Magyarország Kft., Bóly (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).
( 210 ) M 12 03219
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) Országos Mentőszolgálat, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 541 ) Hivatás az életért

( 511 ) 39
44

Szállítás, betegszállítás, mentőszolgálat.
Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek számára.

( 210 ) M 12 03221
( 220 ) 2012.09.10.
( 731 ) Mék Kft., Várpalota (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás, szállítmányozás, fuvarozás; hulladékok szállítása és tárolása; ipari, mezőgazdasági és lakossági

hulladék átvétele és begyűjtése; veszélyes hulladék begyűjtése.
( 210 ) M 12 03235
( 220 ) 2012.09.10.
( 731 ) Könyvmolyképző Kiadó Kft, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Könyvkiadás.

( 210 ) M 12 03239
( 220 ) 2012.09.10.
( 731 ) Közép-európai Egyetem, Budapest (HU)
( 740 ) Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) purpose beyond power
( 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).
25

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03240
( 220 ) 2012.09.11.
( 731 ) TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MAMMUT
( 511 ) 35

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; beszerzőiszolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára;
divatbemutatók szervezése promóciós célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése,
hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás]; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
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kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése;

marketing;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós
reklámozás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámfilmek
előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban,reklámozás, segítségnyújtás üzletvezetéshez, számítógépes
nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás.
38

Távközlési szolgáltatások, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail fórumok

biztosítása az interneten; közlések üvegszálas hálózatok útján; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz;
távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon,
internet vagy más közlési eszköz útján]; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
42

Műszaki és tudományos szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

elektronikus médiumba; belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; építészeti konzultáció;
grafikusművészi tervezési szolgáltatások;hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web
oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása,
számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása,számítógépes rendszerek elemzése,
számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], számítógépes rendszerek tervezése, számítógép hardver
tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógép programok kidolgozása, számítógép
programokkorszerűsítése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és
fenntartása mások számára; arculattervezés és fenntartás a világhálón.
( 210 ) M 12 03296
( 220 ) 2012.09.13.
( 731 ) GLOBÁL SPORT Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Ary Petronella, Debrecen
( 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).
27

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

falikárpitok (mesterséges gyep, műgyep).
37

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

szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03303
( 220 ) 2012.09.13.
( 731 ) Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk.
41

Könyvkiadás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42

Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; e-könyv.

( 210 ) M 12 03305
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( 220 ) 2012.09.13.
( 731 ) H-CIKA 2006. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szabadszállás (HU)
( 740 ) Dr. Vétek Szabolcs, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 12 03308
( 220 ) 2012.09.14.
( 731 ) Production Minds SD Limited, Nicosia (CY)
( 740 ) dr. Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplővalamennyi áru).
35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03356
( 220 ) 2012.09.17.
( 731 ) Veska - 2 company s.r.o. magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03357
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( 220 ) 2012.09.17.
( 731 ) Veska - 2 company s.r.o. magyarországi fióktelepe, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03367
( 220 ) 2012.09.18.
( 731 ) Zalakomplex Kft., Zalaegerszeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 40

Fémmegmunkálás.

( 210 ) M 12 03369
( 220 ) 2012.09.18.
( 731 ) Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
41

Közönségszolgálat; közvéleménykutatás; piackutatás; reklámanyagok terjesztése.
Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmszínházi előadások; fogadások
tervezése (szórakoztatás); jegyirodaiszolgáltatások (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés);
hangversenyek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások
szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); szemináriumok rendezése és vezetése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók.
43

Rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

( 210 ) M 12 03370
( 220 ) 2012.09.18.
( 731 ) CEUMED Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SzeressOkosan
( 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
jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozóvalamennyi áru).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és
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műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (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).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe
tartozó valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 12 03379
( 220 ) 2012.09.18.
( 731 ) Quattrosoft Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) QUATTROSOFT
( 511 ) 35

Üzleti információk, üzleti menedzsment és szervezési tanácsadás, üzleti menedzsment konzultáció,

tanácsadói szolgáltatások az üzleti menedzsmenthez, számítógépes file menedzsment, adatbázis szolgáltatások,
melyek ebbe az osztályba tartoznak, adatbázisokmenedzsmentje.
41

Oktatás, tanítás mely elsősorban az adatbázisok és programok használatára vonatkozik, kiadványok,

könyvek szerkesztése és kiadása, elektronikus könyvek és kiadványok online publikálása, olyan publikációk
melyek online hozzáférhetők (de nem letölthetők).
42

Számítógépek programozása, adatbázisok elektronikus fenntartása és karbantartása, számítógépes software

fejlesztés és tervezés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes softwerek karbantartása és fenntartása,
beleértve a menedzsmenti és operációsprogramokat.
( 210 ) M 12 03404
( 220 ) 2012.09.20.
( 731 ) Omnimpex Kft., Balatonboglár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37

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

szolgáltatás) klímatechnika, ipari és kereskedelmi hűtőberendezések szerelése, javítása, megújuló energia
hasznosító berendezések szerelése,javítása.
( 210 ) M 12 03424
( 220 ) 2012.09.21.
( 731 ) Deres Ádám 12.5%, Budapest (HU)
Kazarján Deniel 12.5%, Budapest (HU)
Boda Gábor Zsolt 12.5%, Budapest (HU)
Tatár Gergő 12.5%, Budapest (HU)
Dániel Krisztián 12.5%, Budapest (HU)
Orbán Andrea 12.5%, Budapest (HU)
Szűcs Anita 12.5%, Budapest (HU)
Vojcehovszkij Richárd 12.5%, Budapest (HU)
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( 740 ) Kazarján Deniel, Budapest

( 546 )

( 511 ) 35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
40

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

41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03429
( 220 ) 2012.09.21.
( 731 ) Enviszam Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 40
42

Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 12 03452
( 220 ) 2012.09.24.
( 731 ) Lignomat Kft., Szombathely (HU)
( 546 )

( 511 ) 7

Aggregátorok; esztergák (szerszámgépek); faipari gépek; festőgépek; fűrészgépek; gépállványok;

gyalugépek; horonymaró gépek; horonyvágó gyaluk; kések (géprészek); késtartók (géprészek); központi porszívó
berendezések; levegőszívó gépek; marógépek;mechanikusan működtetett, kézben tartható szerszámok; őrlőgépek;
simítóprések, bevezetőprések; szegecselő gépek; szegélyező gépek.
20

Bútorok; faszerkezetek bútorokhoz.

35

Árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások; import-export ügynökségek; kereskedelmi

információs ügynökségek; üzletszervezési és üzletvezetési tánácsadás.
37

Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról.

( 210 ) M 12 03454
( 220 ) 2012.09.24.
( 731 ) GREEN MÉDIA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tóth Sándor, Budapest
( 546 )

M2505

( 511 ) 43

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Vendéglátási szolgáltatás.

( 210 ) M 12 03567
( 220 ) 2012.09.28.
( 731 ) CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36
44

Jótékonysági célú pénzgyűjtés.
Súlyos, illetve krónikus betegségben szenvedő gyermekek részére nyújtott nem gyógyszeres terápiás

szolgáltatások.
45

Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen mások által biztosított személyi és társadalmi szolgáltatások

súlyos illetve krónikus betegségben szenvedő gyermekek igényeinek (kívánságainak) kielégítése érdekében.
( 210 ) M 12 03649
( 220 ) 2012.10.01.
( 731 ) Major Tímea, Budapest (HU)
( 740 ) Miklós Zoltán, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Energiaitalok.

( 210 ) M 12 03704
( 220 ) 2012.10.02.
( 731 ) Astor Konzorcium Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 37
39

Járműmosás; járművek tisztítása; közúti szállítással kapcsolatos ládamosási tevékenység.
Közúti áruszállítás; fuvarozás; szállítmányozás; spedíciós szolgáltatások; szállítási logisztikai

szolgáltatások; áruk raktározása; raktározási szolgáltatások; raktározás, tárolás; rakodás.
( 210 ) M 12 03916
( 220 ) 2012.10.16.
( 731 ) SECURIMASTER Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hima Balázs, Fót
( 591 )
( 511 ) 41
45

Gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás.
Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.

( 210 ) M 12 04036
M2506

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2012.10.29.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 12 04075
( 220 ) 2012.10.31.
( 731 ) Szöllősi Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 32
34

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 04076
( 220 ) 2012.10.31.
( 731 ) Szöllősi Péter, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) OF
( 511 ) 32
34

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 12 04117
( 220 ) 2012.11.07.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIDON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 12 04118
( 220 ) 2012.11.07.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 12 04121
( 220 ) 2012.11.07.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MOON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 12 04124
( 220 ) 2012.11.07.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 257 darab közlést tartalmaz.

M2507

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 207.939
( 151 ) 2012.12.14.
( 210 ) M 12 03826
( 220 ) 2012.10.09.
( 732 ) Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Strasser Tibor, Dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A gyermekrák leküzdéséért!
( 511 ) 14 Díszek, ékszerek.
45 Gyógyító tevékenység elismerése, díjazása a gyermekrák-gyógyítás terén.
( 111 ) 207.940
( 151 ) 2012.12.14.
( 210 ) M 12 03827
( 220 ) 2012.10.09.
( 732 ) Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Strasser Tibor, Dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14 Díszek, ékszerek.
45 Gyógyító tevékenység elismerése, díjazása a gyermekrák-gyógyítás terén.
( 111 ) 207.941
( 151 ) 2012.12.14.
( 210 ) M 12 03828
( 220 ) 2012.10.09.
( 732 ) Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovácsházy András, Vető és Kovácsházy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14 Díszek, ékszerek.
45 Gyógyító tevékenység elismerése, díjazása a gyermekrák-gyógyítás terén.
( 111 ) 208.028
( 151 ) 2012.12.14.
( 210 ) M 12 03933
( 220 ) 2012.10.17.
M2508

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 732 ) Schibsted Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Nagy-Baranyi Nóra, Fábry és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jófogás.hu
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) apróhirdetések közzététele.
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása.
( 111 ) 208.029
( 151 ) 2012.12.14.
( 210 ) M 12 03968
( 220 ) 2012.10.19.
( 732 ) A-Noral-Trade Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) XtraDark Choco Latte
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; fodrászati cikkek.
11 Szauna fürdőberendezések és tartozékai; csövek egészségügyi berendezések részére; szolárium berendezések
és ezek tartozékai; napkollektorok; egészségügyi készülékek és berendezések.
44 Orvosi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatás; masszázs; fizikoterápia; szépségszalon; fodrász szalon.
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.

M2509

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegybejelentés módosítása

Védjegybejelentés módosítása
Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele
( 210 ) M 12 01707
( 220 ) 2012.05.21.
( 731 ) NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VITALSTAR
( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészsegügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony
állatok és növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek),
különösen ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok, bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény
kivonatok, fürdősók, légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).
( 210 ) M 12 02057
( 220 ) 2012.06.14.
( 731 ) Faludi János, Budakeszi (HU)
Faludi Kristóf, Budakeszi (HU)
( 541 ) ROTAFIX
( 511 ) 38
44

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M2510

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 207.251
( 151 ) 2012.09.06.
( 210 ) M 11 01947
( 220 ) 2011.06.20.
( 732 ) MyCoach Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA 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).
41 Nevelés, szakmai képzés; kivéve mindenfajta sporttal kapcsolatos vagy sportolási tárgyú nevelési és képzési
szolgáltatást.
( 111 ) 207.585
( 151 ) 2012.10.12.
( 210 ) M 11 01865
( 220 ) 2011.06.14.
( 732 ) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) Optilux
( 511 ) 3 Mosóporok és folyékony mosószerek, ruhaöblitők.
( 111 ) 207.586
( 151 ) 2012.10.12.
( 210 ) M 11 04048
( 220 ) 2011.12.19.
( 732 ) Karsai Edina, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kéri Marianna ügyvéd, dr.Kéri-dr.Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.
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.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 207.667
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00400
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
M2511

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 207.668
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00401
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 207.669
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00403
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.670
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00404

M2512

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 207.671
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00405
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 207.672
( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00407
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.673
M2513

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 151 ) 2012.10.17.
( 210 ) M 12 00408
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.772
( 151 ) 2012.10.29.
( 210 ) M 11 03045
( 220 ) 2011.09.28.
( 732 ) Tóthné Koós Viktória Katalin, Budapest (HU)
( 541 ) ARCJÓGA
( 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).
( 111 ) 207.773
( 151 ) 2012.10.29.
( 210 ) M 11 01473
( 220 ) 2011.05.11.
( 732 ) PRODO VOICE STUDIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Lipták Eszter ügyvéd, Budapest
( 541 ) MUSIC FM RADIO
( 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 ) 207.774
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00088
( 220 ) 2012.01.11.
( 732 ) NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) multicont
( 511 ) 9 Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,
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folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.
( 111 ) 207.775
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00397
( 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 ) 207.776
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00409
( 220 ) 2012.02.09.
( 732 ) Kovács László, Takácsi (HU)
( 740 ) dr. Hoppál Gábor, Hoppál Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Porok szénsavas italokhoz.
( 111 ) 207.777
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00555
( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) A és A Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek.
( 111 ) 207.778
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00556
( 220 ) 2012.02.22.
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( 732 ) A és A Zrt., Budapest (HU)

( 546 )
( 511 ) 36 Ingatlanügyletek.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
( 111 ) 207.779
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00559
( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Étkezési olajok és zsírok; margarinok.
30 Mártások, folyékony fűszeres salátaöntetek.
( 111 ) 207.781
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00564
( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a", Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) PIGOZIN
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti- állatgyógyászati termékek, orvosságok állatgyógyászati használatra.
31 Állati táp; állati táp kiegészítők.
( 111 ) 207.782
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00565
( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Spotline
( 511 ) 5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.
( 111 ) 207.783
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00566
( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) ALFIpro
( 511 ) 5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.
( 111 ) 207.784
( 151 ) 2012.11.30.
( 210 ) M 12 00567
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( 220 ) 2012.02.22.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) FiproTech
( 511 ) 5 Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.
( 111 ) 207.787
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00725
( 220 ) 2012.03.05.
( 732 ) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) X-EPIL
( 511 ) 3 Dezodorok emberek vagy állatok részére, tusoló készítmények személyes tisztálkodásra, vagy dezodoráló
célokra (toalettszerek), krémek kozmetikai célokra, borotválkozó készítmények, szappan, papír zsebkendők
átitatva kozmetikai krémekkel.
5 Vegyi készitmények gyógyszerészeti célokra, menstruációs kötések, menstruációs bugyik, menstruációs
tamponok, terhesség (vegyi készítmények a terhesség diagnosztizálására), egészségügyi bugyik, egészségügyi
tamponok, egészségügyi betétek, egészségügyinadrágok, egészségügyi tamponok, egészségügyi kendők, papír
zsebkendők átitatva gyógyszerészeti krémekkel, hüvelymosók.
8 Szőrtelenítő eszközök (elektromos és nem elektromos), hajnyíró gépek, borotvapengék, borotvatok, borotvák
(elektromos vagy nem elektromos), borotválkozó készletek.
( 111 ) 207.788
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00727
( 220 ) 2012.03.05.
( 732 ) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), NEW
YORK, New York állam (US)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Nyomtatott anyag, nevezetesen információs adatlapok, tájékoztató nyomtatványok, tájékoztató brosúrák,
tájékoztató pamfletek, tájékoztató szórólapok rákmegelőző gyógyszerekre és kezelésre vonatkozóan.
41 Oktatás, nevezetesen osztályok, szemináriumok, konferenciák és szakmai műhelyek lebonyolítása a rák
területére vonatkozóan.
( 111 ) 207.789
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00731
( 220 ) 2012.03.06.
( 732 ) Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 42 Kutatás és fejlesztés mások részére; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.
( 111 ) 207.790
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 12 00796
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( 220 ) 2012.03.09.
( 732 ) POS Media B.V., NL-7552 JR Hengelo OV (NL)
( 740 ) dr. Misik Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek az
osztályba tartozó tennékek különösen hirdetési és reklámcélra hirdetőtáblák papírból vagy kartonból plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból;nyomtatványok; magazinok, időszaki lapok; hírlevelek; grafikus
ábrázolások; katalógusok; prospektusok; poszterek; könyvek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;
árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;
eladási propaganda mások számára; hirdetéseklevélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének
kereskedelmi adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás]; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok. áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás üzleti felvilágosítás, tájékoztatásüzleti
információk.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése,
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép programozás.
( 111 ) 207.834
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 00542
( 220 ) 2012.02.21.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár
( 541 ) ALFI DOG
( 511 ) 3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.
5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok
takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.
31 Alom állatok számára; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak, például rágócsontok; italok
állatoknak.
( 111 ) 207.835
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 00902
( 220 ) 2012.03.20.
( 732 ) Szántó Dániel, Budapest (HU)
( 541 ) MIAMI SUMMER
( 511 ) 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 ) 207.836
( 151 ) 2012.11.05.
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( 210 ) M 12 01224
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)
( 541 ) MenDan
( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.837
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01118
( 220 ) 2012.04.03.
( 732 ) IPS-Gyermekszem Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Jankura János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Játszótéri eszközök építése; építkezéssel vagy meglévő építményekkel kapcsolatos szolgáltatások.
( 111 ) 207.838
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01515
( 220 ) 2012.05.04.
( 732 ) Naracom Informatikai Kft., Kisvárda (HU)
( 546 )

( 511 ) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes
hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas
hálózatok útján; modemek kölcsönzése;számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések
kölcsönzése; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;
telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; telexszolgáltatások.
( 111 ) 207.839
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01532
( 220 ) 2012.05.07.
( 732 ) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BALTAZAR
( 511 ) 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
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áru).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.840
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01197
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Baumit Life. Új Vakolat Színvilág.
( 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 jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
( 111 ) 207.841
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01315
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
( 541 ) Három kívánság
( 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 ) 207.842
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01278
( 220 ) 2012.04.17.
( 732 ) A64 Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ) 207.843
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01255
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( 220 ) 2012.04.13.
( 732 ) Molnár Enikő, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9 Mágneses adathordozók, (DVD), elektronikus adathordozók.
25 Ruházati cikkek, cipők, ruházat, ruhaneműk.
41 Sport- és kulturális tevékenység; egészségvédő klubok szolgáltatásai; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás;
személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; testnevelés; tornatanítás.
( 111 ) 207.844
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01196
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)
( 740 ) dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Baumit Life. Új színvilág a színesebb életért.
( 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 jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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 áru).

( 111 ) 207.845
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01195
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Engi Xénia Petronella, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Puja János Attila, Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;
művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.846
( 151 ) 2012.11.05.
( 210 ) M 12 01181
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( 220 ) 2012.04.06.
( 732 ) Ceva Santé Animale, Libourne (FR)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) QUINOFLOX
( 511 ) 5 Állatgyógyászati termékek.
( 111 ) 207.942
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 00387
( 220 ) 2012.02.08.
( 732 ) Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 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).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások és vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;kereskedelmi adminisztráció; emléktárgyak, reklám és
ajándéktárgyak (logóval ellátott kulcstartó, mobiltelefontartó, gyertya, nyakpánt, bögre, esernyő, bevásárlótáska,
hátizsák) forgalmazása, irodai munkák.
( 111 ) 207.957
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01892
( 220 ) 2012.05.31.
( 732 ) P92 IT Solutions Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
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).
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( 111 ) 207.958
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01889
( 220 ) 2012.05.31.
( 732 ) SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém
( 541 ) CICERO
( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs;,tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 207.959
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01888
( 220 ) 2012.05.31.
( 732 ) SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém
( 541 ) TRAMPLI
( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 207.961
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01574
( 220 ) 2012.05.10.
( 732 ) Varga Zoltán, Győr (HU)
Varga Alexandra, Pápa (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )
( 511 ) 35 Információszolgáltatás és tanácsadás szexshop termékek -beleértve, fehérnemű és egyéb ruházati-, műanyag-,
gumi termékek, játékok, videokazetták, filmek és magazinok, síkosítók, masszázsolajok, gélek - terén, mindezen
termékek kis- és nagy, csomagküldő,valamint e-kereskedelmi szolgáltatásai.
( 111 ) 207.962
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01569
( 220 ) 2012.05.10.
( 732 ) Pharmaweb Szolgáltató Kft., Tatabánya (HU)
( 546 )
( 511 ) 14 Ékszerek, drágakövek és órák: achát, amulettek, díszítőtárgyak, bizsuk, arany, nyers, vert, díszdobozok,
díszek, dísztűk, dobozok, díszdobozok, drágakövek, elefántcsont ékszerek, elektromos órák, ezüst, ezüsthuzal,
ébresztőórák, ékszerdobozok, ékszerek,ékszerek borostyánból, érmék, féldrágakövek, fülbevalók, gyöngyök,
gyöngyékszerek, gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk, időmérő eszközök, karkötők, karórák, kronográfok,
kronométer, versenyórák, kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, láncok,nyakláncok, bokaláncok, medalionok,
medálok, melltűk, brossok, nemesfém ötvözetek, nyakkendőtűk, nyakláncok, nyers vagy félig megmunkált
nemesfémek, olivin, óradoboz, óratok, óralap, óralánc, óramutató, óraszíj, órák, ródium, ruténium,
spillenek,stopperórák, strassz, szálak nemesfémből, szobrok, szobrocskák, tűk, zsettdíszek, nyaklánc doboz,
fülbevaló tasak, karkötő doboz.
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18 Bőr és bőrutánzatok: bőrből készült ékszerek, bőrékszerek, bőrtáskák, bőr kiegészítők, bőrszíj, bőrtakarók,

táskák, kézitáskák, levéltárcák, marhabőrök, útitáskák, vállszíj, zsákok.
( 111 ) 207.963
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01398
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Horváth Vince, Fertőhomok (HU)
( 546 )

( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.964
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01254
( 220 ) 2012.04.13.
( 732 ) N-N Trópusi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dukkon Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, fürdőruha, sapka sál.
( 111 ) 207.965
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 01249
( 220 ) 2012.04.13.
( 732 ) Igor Popovic, 21000 Split (HR)
Toni Blaskovic, 21450 Hvar (HR)
( 740 ) dr. Kató Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgálttaás).
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 ) 207.966
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 00756
( 220 ) 2012.03.07.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
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( 740 ) Dr Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest

( 541 ) CAT VITAL
( 511 ) 3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.
5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok
takarmányokhoz; sebkötöző anyag; mosdató szerek.
31 Állateledelek; alom állatok számára; takarmányok; rágcsálnivalók állatoknak; italok állatoknak.
( 111 ) 207.967
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 00755
( 220 ) 2012.03.07.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) Dr Fülöp Balázs jogtanácsos, Budapest
( 541 ) DOG VITAL
( 511 ) 3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.
5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok
takarmányokhoz; sebkötöző anyag kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.
31 Állateledelek; alom állatok számára; takarmányok; rágcsálnivalók állatoknak; italok állatoknak.
( 111 ) 207.968
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 00595
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Népszabadság Kiadó és Nomdaipari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr Németh Mónika jogtanácsos, Népszabadság Zrt., Budapest
( 541 ) NÉPSZABADSÁG Mérlegeljen!
( 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).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.969
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 12 00594
( 220 ) 2012.02.24.
( 732 ) Maximo Cafe Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 43 Étterem, gyorsétterem, önkiszolgáló éttermek, melyek Olaszországból származó alapanyagokat használnak fel.

( 111 ) 207.970
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 11 04203
( 220 ) 2011.12.28.
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( 732 ) dr. Csernus Imre, Budapest (HU)

( 541 ) LELKI FRÖCCS
( 511 ) 33 Borok.
41 Szórakoztatás és egyéb kulturális tevékenységek, nevelés és oktatás kivételével; irodalmi alkotások
bemutatása kulturális vagy oktatási célból; könyvkiadás; színpadi produkciók, show-műsorok, rádió- és
televízió-műsorok, filmezés.
43 Vendéglátás; éttermek, kávézók, borozók; szállásadás.
( 111 ) 207.980
( 151 ) 2012.11.15.
( 210 ) M 11 03274
( 220 ) 2011.10.17.
( 732 ) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny
( 541 ) PIROGRÁNIT
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható
szerkezetek; nem fém emlékművek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36 Ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
39 Utazásszervezés.
41 Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.982
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 11 03374
( 220 ) 2011.10.20.
( 732 ) Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapest
(HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális ésnevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; sportversenyek rendezése; szabadidős
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;szövegek kiadása (nem reklámcélú);
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; élő előadások bemutatása; elektronikus desktop kiadói
tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.
( 111 ) 207.983
( 151 ) 2012.11.29.
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( 210 ) M 11 03370
( 220 ) 2011.10.20.
( 732 ) Csobolyáné Zombory Andrea, Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Ruházati cikkek, cipők, kalapárukkal való kereskedelem (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 207.984
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01841
( 220 ) 2012.05.29.
( 732 ) Egrokorr Zrt., Érd (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) RENOVA
( 511 ) 1 Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari
rendeltetésű ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló, fakonzerváló szerek; bevonóanyagok, valamint festő- és színező
anyagok, tűzálló festékek, üvegkittek, valamint zománcok; nyers természetes gyanták; színezékek; porfestékek,
pigmentek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.
( 111 ) 207.985
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01907
( 220 ) 2012.06.01.
( 732 ) Speedshop Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest
( 541 ) www.arzuzda.hu
( 511 ) 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).
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 ) 207.986
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01774
( 220 ) 2012.05.23.
( 732 ) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
( 740 ) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé
alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú
készítmények; cukorkaáruk,édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítöszerek;
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,
fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztottdesszertek, fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek
és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtokkészítéséhez;
méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész
gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú
élelmiszerek,készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta;
szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek, fűszerek,
ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
43 Vendéglátás (élelmezés).
( 111 ) 207.987
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01581
( 220 ) 2012.05.10.
( 732 ) VALÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., Kunszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.989
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01110
( 220 ) 2012.04.02.
( 732 ) PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, Budapest
( 541 ) medicity
( 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).
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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).
( 111 ) 207.990
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 00969
( 220 ) 2012.03.26.
( 732 ) Fodor Barnabás 50%, Budapest (HU)
Fodor Boldizsár 50%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 14 Mandzsetta gombok, nyakkendőtű, fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, ékszer nemesfémből.
21 Porcelánok, porcelándíszek, fajansz, üvegáruk.
25 Ruházati cikkek.
( 111 ) 207.991
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01835
( 220 ) 2012.05.25.
( 732 ) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RYLOEL
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.
( 111 ) 207.993
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01680
( 220 ) 2012.05.17.
( 732 ) B.K.GROUP Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 207.994
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01657
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest
( 541 ) Európai Bikini Liga
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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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 ) 207.995
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01441
( 220 ) 2012.04.25.
( 732 ) Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)
( 740 ) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) PAPRIKA M1 HOTEL
( 511 ) 43 Szállodai szolgáltatás, vendéglátási szolgáltatások.
( 111 ) 207.996
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01602
( 220 ) 2012.05.11.
( 732 ) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; papíripari
cikkek.
( 111 ) 207.997
( 151 ) 2012.11.20.
( 210 ) M 12 01780
( 220 ) 2012.05.23.
( 732 ) PÉ-ME Építőanyag Kereskedelmi Kft., Paks (HU)
( 740 ) dr. Glósz Gábor, Glósz Ügyvédi Iroda, Paks
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching [tréning]; golfpályák
üzemeltetése; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;
sportpályák bérbeadása; sportversenyekrendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; személyes
edzői szolgáltatások [fitnesz]; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;
kávéházak; motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása
(időleges); szállásügynökségek [szállodák,panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,
üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.
( 111 ) 207.998
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( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 11 03376
( 220 ) 2011.10.20.
( 732 ) Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baruch Gábor,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Kalimera
( 511 ) 29 Görögországból, Ciprusról, illetve a görög nyelvterületről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús;
húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;
tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajokés zsírok.
( 111 ) 207.999
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01431
( 220 ) 2012.04.25.
( 732 ) Biospin Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 6 Acélrudak, acélcsövek, acélgolyók, acélhuzalok, acéllemezek, acélötvözetek, búvónyílás-fedelek fémből,
csapszegek, csavarok fémből, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből, csatok fémből, csatlakozók fémből,
csőbilincsek, csőelágazások fémből, csuklópántokfémből, csőtoldatok fémből, dobozok fémből, dobozok
fémzárai, dróthálók, drótkötelek, sodronykötelek, erősítő-, merevítő-anyagok fémből, fém védőszerkezetek, fém
bélésgyűrűk, fémáruk, fémcsavarok, fémdugók, fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban,fémgyűrűk,
szorítópántok, fémhordók, fémkapcsok, fémötvözetek, fémkonténerek (tároláshoz, szállításhoz), fémtartályok,
hordótartó állványok fémből, karimák, gallérok fémből, kádak, karmantyúk, hüvelyek, könyökcsövek fémből,
csatlakozók fémből, kötésekfémből, összekapcsoló elemek fémből, reteszek, kallantyúk fémből, sasszegek
fémből, sínek fémből, szállítótálcák fémből, szelepek fémből , fúvókák fémből, tömítőfedelek fémből, ütközők
fémből, vezetősínek, terelősínek, vízvezeték szelepek fémből, zárakfémből, záró-csapszegek, zsámolyok
(kislétrák) fémből, záróreteszek.
7 Adagolók [géprészek], ajtónyitó- és záró szerkezetek, hidraulikus [géprészek], áttételek gépekhez, betétek
szűrőgépekhez, csapágyak [géprészek], csapágybakok, csapágykonzolok gépekhez, [géprészek], csapószelepek,
szelep, csappantyúk, csapok [gépek vagymotorok részei], csatlakozások [géprészek], csúszó szerkezetek, dobok
[géprészek], dugattyúk [gépek vagy motorok részei], emelőszerkezetek [gépek], élelmiszergyártó gépek, függő
csapágytartók [géprészek], gépállványok, gépekhez lend(ítő) kerék,görgőscsapágyak, kerekek gépekhez,
kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez, keverőgépek, leeresztő-csapok, víztelenítő csapok,
mosóberendezések, nyomáscsökkentők (géprészek], nyomásszabályozók [géprészek], nyomószelepek
[géprészek], olajozók, zsírzók[géprészek], csévék [géprészek], rámpák, szelepek (géprészek], sziták, rosták
(gépek vagy géprészek], szűrők [gépek vagy motorok részei], tengelycsapok [géprészek], tengelyek gépekhez,
tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek], vázak [géprészek],tömszelencék [géprészek], vákumozógépek,
vákuumszivattyúk [gépek], vízmelegítők [géprészek].
9 Anyagvizsgáló készülékek és gépek, árammegszakítók, bekapcsolók, zárókapcsolók, csatlakozások, kábelsaruk
[villamosság], kötések (elektromos-), desztillálóberendezések tudományos használatra, elektromos ellenőrző
berendezések, elektromos csatlakozások,elektromos fermentációs készülékek [laboratóriumi], laboratóriumi
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tálcák, megfigyelő műszerek, mennyiségjelzők, mérőműszerek, mérlegek, mérőberendezések, mérőeszközök,

mérőkanalak, adagolókanalak, mérőkészülékek, nyomásmérők, röntgenfelvételek nem orvosihasználatra,
mérőműszerek.
( 111 ) 208.000
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01689
( 220 ) 2012.05.17.
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) WICK GuaifenoMEd
( 511 ) 3 Szappanok és kézmosó habok.
5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra, köhögés, megfázás és egyéb
légzőrendszeri rendellenességek és betegségek, valamint hasonló állapotok megelőző kezelésére és enyhítésére
szolgáló anyagok, gyógyhatású anyagot tartalmazóédességek, így torok kezelésére szolgáló cukorkák és köhögés
elleni cukorkák, torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhalálók
köhögés, megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére; fájdalomcsillapítók,gyógyhatású kenőcsök és krémek,
orrsprék és orrdugulás elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, pasztillák, rágógumi.
( 111 ) 208.001
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01128
( 220 ) 2012.04.04.
( 732 ) Watchmann Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Beró Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40 Energiatermelés.
42 Műszaki szakértői tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.002
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01336
( 220 ) 2012.04.19.
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) REFLU-GIT
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.003
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01335
( 220 ) 2012.04.19.
( 732 ) SANOFI, Paris (FR)
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( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 541 ) LAXA-GIT
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.005
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01104
( 220 ) 2012.04.02.
( 732 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) POWERTECH
( 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 ) 208.006
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01438
( 220 ) 2012.04.25.
( 732 ) International Crew Ship Training Center Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.007
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01791
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Európai Utazási Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jilling Mihály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.009
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 02206
( 220 ) 2012.06.25.
( 732 ) My-Street Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) POTEMAX
M2533

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 511 ) 5 Gyógynövényekből készült potencianövelő tabletta, potencianövelő táplálkozási kiegészítők, gyógynövény

alapú potencianövelő táplálkozási kiegészítők, készítmények és anyagok.
( 111 ) 208.010
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01117
( 220 ) 2012.04.03.
( 732 ) MM Vision Group Kft., Érd (HU)
( 541 ) CASCADA EYEWEAR
( 511 ) 9 Szemüvegek; napszemüvegek; szemüvegkeretek és tartozékai.
( 111 ) 208.011
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 00543
( 220 ) 2012.02.21.
( 732 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Budapest
( 541 ) ALFI CAT
( 511 ) 3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.
5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok
takarmányokhoz; sebkötöző anyag.
31 Állateledel; alom állatok számára, különösen macskaalom; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók
állatoknak, például rágócsontok; italok állatoknak.
( 111 ) 208.012
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01119
( 220 ) 2012.04.03.
( 732 ) MediaCity Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas Dóra, Budapest
( 541 ) Frank Júlia Konyhája - Az otthon íze
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
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).
( 111 ) 208.013
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01215
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Törley Orfeum Rosé
( 511 ) 33 Borok és pezsgők.
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( 111 ) 208.014
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01218
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Kovácsvölgyi Hajnalka, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások,(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.015
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01221
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gombár Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.016
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01381
( 220 ) 2012.04.23.
( 732 ) Battsa Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];
sportlétesítmények üzemeltetése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; egészségvédő klubok
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szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; fitnesztanfolyamok vezetése.

44 Terápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.
( 111 ) 208.017
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01382
( 220 ) 2012.04.23.
( 732 ) Pianovszky Rita, Debrecen (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 valamennyiáru).
18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.018
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01388
( 220 ) 2012.04.23.
( 732 ) NTT Impex Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3 Tisztító és fényesítő készítmények; fehérítő készítmények, mosodai célokat szolgáló készítmények és anyagok;
szappanok; detergensek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó készítmények; kozmetikumok; illatszerek;
illóolajok; levegő illatosító készítmények;szoba levegőt tisztító készítmények; füstölőszerek, füstölő kúpok,
füstölő pálcák, füstölő zacskók és füstölő sprayk.
4 Gyertyák, illatosított gyertyák, gyertyák a levegő illatosítására; világító anyagok, viasz gyertyák és mécsesek és
lámpabelek.
5 Fertőtlenítő szerek (kivéve por lekötésére és elnyelésére szolgáló szerek); egészségügyi készítmények;
antiszeptikumok; készítmények rovarok elűzésére és/vagy pusztítására; germicid szerek; dezodorok (személyi
használatra szolgálók kivételével);légfrissítő készítmények; aromás készítmények és anyagok levegő frissítésére;
illatszert tartalmazó légfrissítő készítmények, készítmények a környezeti levegő frissítésére; szoba levegőt frissítő
szerek.
11 Készülékek és eszközök a levegő illatosítására, tisztítására, vagy frissítésére; a felsorolt készülékek részei és
szerelvényei.
( 111 ) 208.019
( 151 ) 2012.11.19.
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( 210 ) M 12 01547
( 220 ) 2012.05.08.
( 732 ) Emission Zero Kft., Budapest (HU)
( 541 ) HIDROKUMBENS
( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
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).
( 111 ) 208.020
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01703
( 220 ) 2012.05.18.
( 732 ) Balogh és Társa Consulting Team Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bíró Tamás, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység*; balesetbiztosítás; bankügyletek;
betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási
tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; elszámolóházak;
ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; faktorálási
szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások;gondoskodási alap
szolgáltatások; gyapjúanyagok értékbecslése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák;
hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés;
ingatlanlízing;ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés
[pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön
nyújtása kezességvállalás mellett;kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; környezetszennyezési kvótával
kapcsolatos ügynöki tevékenység; követelésbehajtási ügynökségek; lakásbérlet;
lakásügynökségek;lakbérbehajtás; lábon álló fa értékbecslése; mezőgazdasági,ingatlanok bérlete;műtárgyak
értékbecslése; numizmatikai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok
elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
információk nyújtása;pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
pénzváltás; régiségek értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [ apartmanok]; széfletét
szolgáltatások; takarékpénztárak szolgáltatásai; telebankszolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások;
tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos
részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;vámügynöki
tevékenység; zálogkölcsönzés.
( 111 ) 208.021
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01710
( 220 ) 2012.05.21.
( 732 ) Tour de Dental Kft., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 44 Fogászat, fogászati és orvosi szolgáltatások, fogászati turizmus.
( 111 ) 208.022
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01862
( 220 ) 2012.05.30.
( 732 ) "MÁRKÓ-TECH" Ipari és Kereskedelmi Kft., Márkó (HU)
( 546 )

( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.
( 111 ) 208.023
( 151 ) 2012.11.19.
( 210 ) M 12 01860
( 220 ) 2012.05.30.
( 732 ) "SZARKA és TÁRSA 2004" Építő, Szolgáltató és Fémipari Bt., Téglás (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása.
( 111 ) 208.025
( 151 ) 2012.11.21.
( 210 ) M 12 00623
( 220 ) 2012.02.27.
( 732 ) Sajt Kalmár Kft., Sajólád (HU)
( 546 )

( 511 ) 29 Hazai, azaz Magyarország területéről származó tej-tejtermék, tojás, zsiradék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés (céghonlap).
( 111 ) 208.030
( 151 ) 2012.11.22.
( 210 ) M 12 01319
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) Surjány Hús Kft., Budapest (HU)
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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).
( 111 ) 208.031
( 151 ) 2012.11.22.
( 210 ) M 12 01226
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Flairspring Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, egyéb lakberendezési kiegészítők.
35 Lakberendezési kiegészítők, különösen bútorok, tükrök, szőnyegek, tapéták, függönyanyagok, lámpák, képek,
festmények kis- és nagykereskedelme.
42 Lakberendezési, építészeti, belsőépítészeti tervezés, tanácsadás.
( 111 ) 208.032
( 151 ) 2012.11.22.
( 210 ) M 12 00809
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) ALPIMOB Group. S.A., Panamá (PA)
( 740 ) dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 25 Alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák
[nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;
cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék;
csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dupla
sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék [ruházat];egyenruhák; facipők; fátylak [ruházat);
fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok (ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; futballcipők; fülvédők
(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;
fürdősapkák;fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat]; fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok
[ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;
harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelők, ingblúzok;ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó
alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik
[bokavédők]; kaplik, cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok; kerekpapi
sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat];
kombinék [alsóneműk]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat]; kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;
lábbelik; lábszárvédők, kamásnik;levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;
mantillák [csipke fejkendők]; matrózblúzok; melegítők; szvetterek; mellények; mellények
halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek;muffok, karmantyúk
[ruházat]; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött
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lábmelegítők; női ruhák; alsónadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák;partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek; pelerinek; pénztartó
övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat,
ruhaneműk; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; sárcipők;síbakancsok, sícipők; spárgatalpú vászon
lábbelik; sportcipők; sport lábbelik; sporttrikók; strand lábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok;
szárik; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; talpaklábbelikhez; talpallók
[nadrághoz]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához]; térdnadrágok; térdszalagok,
harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők;
vállszalagok;vízhatlan ruházat; zoknik; öltözékek vízisíeléshez; övek [ruházat]; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
( 111 ) 208.033
( 151 ) 2012.11.22.
( 210 ) M 12 01225
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Flairspring Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 541 ) FLAIRSPRING
( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, egyéb lakberendezési kiegészítők.
35 Lakberendezési kiegészítők, különösen bútorok, tükrök, szőnyegek, tapéták, függönyanyagok, lámpák, képek,
festmények kis- és nagykereskedelme.
42 Lakberendezési, építészeti, belsőépítészeti tervezés, tanácsadás.
( 111 ) 208.034
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 02326
( 220 ) 2012.07.03.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MULIOL
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.035
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 02141
( 220 ) 2012.06.21.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)
( 541 ) ZYXOLD
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.036
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01655
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) Németh Beatrix, Budapest (HU)
( 546 )
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( 511 ) 9 Hanglemezek, CD-k, DVD-k kimondottan oktató célzattal.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek (nyelvkönyvek, nyelvtanításhoz, egyéb oktatáshoz
szükséges oktatókártyák, szemléltetőeszközök, papírból készült játékok).
41 Nevelés; nyelvoktatás, környezettudatos nevelés, gyermekneveléssel és korai fejlesztéssel kapcsolatos oktató
tevékenység felnőttek számára is; szakmai képzés: nyelvoktatás területén; pedagógus továbbképzések a
nyelvoktatás, a gyermeknevelés és a koraifejlesztés illetve a környezettudatos nevelés terén; felnőttképzések a
nyelvoktatás, a gyermeknevelés és a korai fejlesztés, illetve a környezettudatos nevelés terén; sport; oktató
tevékenység; kulturális tevékenység,könyvkiadás.
( 111 ) 208.037
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01192
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Irtó Trió Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest
( 541 ) Irtó Trió
( 511 ) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 208.038
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01514
( 220 ) 2012.05.04.
( 732 ) Sárvár Város Önkormányzata, Sárvár (HU)
( 740 ) dr. Tóth Eszter, Sárvár
( 541 ) Simon-Júdás napi országos vásár
( 511 ) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
( 111 ) 208.039
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01662
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) Új Vinoservice Kft., Balatonvilágos (HU)
( 740 ) Fodor Attila, Érd
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari termékek.
6 Fém építőanyagok; lakatosipari termékek.
11 Fűtő-, hűtő-, szárító-, berendezések.
( 111 ) 208.040
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01988
( 220 ) 2012.06.06.
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

41 Nevelés; szakmai képzés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.
45 Jogi szolgáltatás.
( 111 ) 208.041
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01993
( 220 ) 2012.06.07.
( 732 ) PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 208.042
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01023
( 220 ) 2012.03.28.
( 732 ) Turkovics Ilona, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Benkő Ferenc, Sátoraljaújhely
( 546 )
( 511 ) 30 Szusi.
( 111 ) 208.043
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01178
( 220 ) 2012.04.10.
( 732 ) Kókai Miklós, Inárcs (HU)
( 740 ) Dr. Muszka Sándor ügyvéd Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNIPER
( 511 ) 6 Magyarországról származó nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek;
fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém
tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek;páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ércek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
7 Magyarországról származó gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);
tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi
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működtetésű mezőgazdasági eszközök, keltetőgépek;automata elárusító berendezések (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
12 Magyarországról származó járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.044
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01180
( 220 ) 2012.04.05.
( 732 ) JT International SA, Geneva 26 (CH)
( 300 ) 61133/2011 2011.10.05. CH
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 34 61133/2011. számú CH elsőbbséggel: dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány
dohányzás céljára, pipadohány, kézzel sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták,
szivarok, szivarkák; szubsztanciákdohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy
gyógyászati célú használatra; tubák; dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak;
cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.
( 111 ) 208.045
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01820
( 220 ) 2012.05.25.
( 732 ) Szúdy Béláné, Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; billenőkocsik; billenőplatók teherautókhoz;
billentős teherautók; teherautók, kamionok.
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 ) 208.046
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01021
( 220 ) 2012.03.28.
( 732 ) WIDENT Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Barna Magdolna, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 5 Gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek; műfogak; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek ( képek), amelyek nem tartoznak más osztályokba;
nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási
ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;írógépek és irodai cikkek;tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatási tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44 Orvosi szolgáltatások;higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
( 111 ) 208.047
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01502
( 220 ) 2012.05.03.
( 732 ) PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)
( 740 ) dr. Király Ildikó, Alsónémedi
( 541 ) KÉMÉNYES
( 511 ) 30 Cukor és cukorkaáru.
( 111 ) 208.048
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01352
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) Trilogic Team Kft., Göd (HU)
( 546 )

( 511 ) 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).
43 Vendéglátás.
( 111 ) 208.049
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01992
( 220 ) 2012.06.07.
( 732 ) PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 208.050
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01991
( 220 ) 2012.06.07.
( 732 ) PHILLIP MORRIS BRANDS SÁRL, 2000 Neuchätel (CH)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
( 111 ) 208.051
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01986
( 220 ) 2012.06.06.
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

41 Nevelés; szakmai képzés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.
45 Jogi szolgáltatás.
( 111 ) 208.052
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01984
( 220 ) 2012.06.06.
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.
41 Nevelés; szakmai képzés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.
45 Jogi szolgáltatás.
( 111 ) 208.053
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01985
( 220 ) 2012.06.06.
( 732 ) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.
41 Nevelés; szakmai képzés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatás.
45 Jogi szolgáltatás.
( 111 ) 208.054
( 151 ) 2012.11.26.
( 210 ) M 12 01511
( 220 ) 2012.05.04.
( 732 ) Felszazalek.com Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pohánka Béla, DR. Pohánka Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; marketing és kereskedelmi ügyletek.
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( 111 ) 208.055
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01750
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) IMZ Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajós (HU)
( 546 )

( 511 ) 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 ) 208.056
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01099
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) B.N.M-Bio Natural Medical Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Kozmetikumok.
5 Sók gyógyászati használatra.
10 Inhaláló készülékek, sópipák gyógyászati használatra; lámpák gyógyászati használatra; terápiás készülékek és
berendezések gyógyászati használatra.
( 111 ) 208.057
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01896
( 220 ) 2012.05.31.
( 732 ) Geodéziai és Térképészeti Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
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).
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( 111 ) 208.058
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01103
( 220 ) 2012.04.02.
( 732 ) KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sajóbábony (HU)
KIS Szerelő és Kereskedő Kft., Sajóbábony (HU)
ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft., Sajóbábony (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyomirtó szerek, herbicidek.
37 Gyárépítés.
40 Hulladék- és szemétmegsemmisítés.
( 111 ) 208.059
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01417
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 9 Dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások.
( 111 ) 208.060
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01420
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 9 Felügyeleti műszerek, elektromos; mérőkészülékek, elektromos.
( 111 ) 208.061
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01271
( 220 ) 2012.04.16.
( 732 ) BRIO-MASSZA Kft., Budapest (HU)
( 541 ) az utolsó szalmaszálig
( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok (félig megmunkált faáruk, salak, salaktörmelék).
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba (nyers fa,
szalmahulladék).
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.062
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01418
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( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 9 Hőmérők, nem gyógyászati használatra.
( 111 ) 208.063
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01419
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) Procontrol Elektronika Kft., Szeged (HU)
( 546 )
( 511 ) 9 Dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozások.
( 111 ) 208.064
( 151 ) 2012.11.27.
( 210 ) M 12 01749
( 220 ) 2012.05.22.
( 732 ) Börcsök Sándor, Derecske (HU)
( 546 )

( 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).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.065
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 01715
( 220 ) 2012.05.21.
( 732 ) Truong Hai Phong, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
35 Reklámozás, magyarországi dunai vízi közlekedés promóciója, projekttervezés, tanácsadás.
( 111 ) 208.066
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 11 00486
( 220 ) 2011.02.21.
( 732 ) UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Med Help "Preventiv"
( 511 ) 35 Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós, internetes
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reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

36 Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).
( 111 ) 208.067
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 11 00487
( 220 ) 2011.02.21.
( 732 ) UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) Med Help "Privileg"
( 511 ) 35 Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós, internetes
reklámozás, reklámanyagok terjesztése).
36 Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).
( 111 ) 208.068
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 00639
( 220 ) 2012.02.28.
( 732 ) MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CIRCUS HUNGARICUS (CIRKUSZ HUNGARIKUSZ)
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység; cirkuszok.
( 111 ) 208.069
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 00640
( 220 ) 2012.02.28.
( 732 ) MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MACIVA PRODUKCIÓ
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztrációs munkák; irodai munkák; üzleti
menedzselés előadóművészek részére.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység; akadémiák (oktatás); élő előadások
bemutatása; show-műsorok; show-műsorok szervezése; szórakoztatás.
( 111 ) 208.070
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 00958
( 220 ) 2012.03.23.
( 732 ) Baja Marketing Kft., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakozás, sport és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 208.071
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 00962
( 220 ) 2012.03.23.
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( 732 ) The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state Delaware), Atlanta, Georgia

(US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Gyümölcs és zöldség dzsúszok és italok.
( 111 ) 208.072
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 11 03939
( 220 ) 2011.12.08.
( 732 ) Varto Consulting Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 30 Pizzák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
( 111 ) 208.073
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 11 02468
( 220 ) 2011.08.02.
( 732 ) Hajósi Kata Réka, Debrecen (HU)
Tokai-Kiss Zsolt, Hajdúszoboszló (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
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 ) 208.074
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 01443
( 220 ) 2012.04.26.
( 732 ) Hu Xiangyou, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Budapest
( 541 ) KAME
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
( 111 ) 208.075
( 151 ) 2012.11.28.
( 210 ) M 12 01444
( 220 ) 2012.04.26.
( 732 ) Hu Xiangyou, Budapest (HU)
( 740 ) Eczet Mária, Budapest
( 541 ) PADOL
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 208.079
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01130
( 220 ) 2012.04.02.
( 732 ) Nagy Richárd György, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk
bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi vagyreklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; marketing; reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; vásárlási
megrendelések ügyintézése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;
gépkocsival történő szállítás; levélben megrendelt áruk szállítása.
( 111 ) 208.080
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00477
( 220 ) 2012.02.15.
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, LÁRHEN Kft., Budapest
( 541 ) VOSZ
( 511 ) 16 Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok,
valamint szakmai utak szervezése; szakvélemények adása; üzleti információk.
41 Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák
szervezése.
45 Munkáltatók; vállalkozók és egyes szakmák érdekvédelme, képviselete; illetve mások által igényeknek
megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 208.081
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00001
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( 220 ) 2012.01.02.
( 732 ) Dinner Date Ltd., Swatar BKR 4013 (MT)
( 300 ) 113868279 2011.10.20. FR
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Online interaktív honlap szolgáltatás, eseményekkel kapcsolatos felhasználói bejegyzéseket is beleértve;
információ szolgáltatása, nevezetesen adatok összegűjtése, sorrendek felállítása, értékelések, áttekintések,
beszámolók, szponzorok és ajánlások,bemutatkozások szociális hálózatépítés területén; ösztönző
jutalomprogramok mások termékei és szolgáltatásai eladásának elősegítésére.
38 E-mail és elektronikus üzenet szolgáltatás biztosítása.
42 Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen hosting szolgáltatások online web alkalmazásokhoz mások részére
interaktív megbeszélések keretében társasági média útján; időszakos hozzáférés biztosítása nem letölthető
szoftver alkalmazásokhoz hálózatépítés,blogolás, képmegosztás, videomegosztás és információ megosztás
céljára.
( 111 ) 208.082
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00003
( 220 ) 2012.01.03.
( 732 ) Arany Perec Magyarország Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; perec.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások péksüteményekkel, kenyérárukkal, cukrászsüteményekkel és perecekkel
kapcsolatban.
( 111 ) 208.083
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00964
( 220 ) 2012.03.23.
( 732 ) Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)
( 740 ) Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BOND STREET BRIGHT ROSE
( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és
-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák
( 111 ) 208.084
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00169
( 220 ) 2012.01.19.
( 732 ) Novák András, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, kompakt lemezek [audio-video].
16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, poszterek, plakátok.
35 Reklámozás; reklámfilmek előállítása.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, elektronikus desktop kiadói tevékenység, coaching
[tréning], eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a
reklámfilmeket, könyvkiadás, kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése, tördelési szolgáltatások, nem
hirdetési célokra, videofilmezés, videofilmgyártás.
( 111 ) 208.085
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 11 03133
( 220 ) 2011.10.05.
( 732 ) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú
információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi
szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;
biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.
44 Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi
berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai
[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi
szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.
( 111 ) 208.086
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 11 04089
( 220 ) 2011.12.21.
( 732 ) POLYGON Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)
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( 541 ) Q-Works
( 511 ) 9 Szoftverek, ezen belül különösen minőségbiztosítási szoftverek.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; minőségbiztosítási szoftver használatának oktatása.
42 Szoftver fejlesztés tervezés, szoftver tanácsadás, szoftver fenntartása.
( 111 ) 208.087
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00954
( 220 ) 2012.03.23.
( 732 ) Ranyák György, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 541 ) BENNY
( 511 ) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati
használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök; mellszívók [szoptató
anyáknak].
( 111 ) 208.088
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01132
( 220 ) 2012.04.04.
( 732 ) Abbott Products Operations AG, Allschwil (CH)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ZIVUTO
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek kardinális és kardiovaszkuláris megbetegedések és működési
zavarok kezelésére.
( 111 ) 208.089
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 00153
( 220 ) 2012.01.17.
( 732 ) Cheng Haiguo, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kozeschnik Bálint, Kozeschnik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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( 111 ) 208.090
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01604
( 220 ) 2012.05.11.
( 732 ) DELTA-E Kft., Budapest (HU)
( 541 ) DELTA-E Kft.
( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.
( 111 ) 208.091
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01452
( 220 ) 2012.04.26.
( 732 ) PHAROS '95" Sportpályaépítő Kft., Dunavarsány (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 208.092
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01286
( 220 ) 2012.04.17.
( 732 ) TERC-CO. Építőipari Kft., Nagymányok (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 208.093
( 151 ) 2012.12.01.
( 210 ) M 12 01288
( 220 ) 2012.04.17.
( 732 ) Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÉREZD A TÜZET!
( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (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).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 175.846
( 210 ) M 02 00789
( 180 ) 2012.02.14.
( 111 ) 175.853
( 210 ) M 02 00796
( 180 ) 2012.02.14.
( 111 ) 175.862
( 210 ) M 02 00790
( 180 ) 2012.02.14.
( 111 ) 175.868
( 210 ) M 02 00908
( 180 ) 2012.02.21.
A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszűnése
Árujegyzék korlátozása
( 111 ) 202.294
( 732 ) Gelato-Mix Kft., Győr (HU)
( 740 ) Kelemen György, Győr
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

M2559

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása

Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.194
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 111 ) 123.858
( 732 ) Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag, Stenungsund (SE)
( 111 ) 133.487
( 732 ) EVM Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 136.219
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.362
( 732 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 111 ) 136.599
( 732 ) THE HERSHEY COMPANY, Hershey, Pennsylvania (US)
( 111 ) 136.881
( 732 ) GLAMOX ASA, Molde (NO)
( 111 ) 136.963
( 732 ) The Population Council, Inc., (New York állam törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)
( 111 ) 137.054
( 732 ) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Ober-Ramstadt (DE)
( 111 ) 137.533
( 732 ) X/Open Company Limited, Reading, Berkshire (GB)
( 111 ) 137.562
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 137.563
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 137.564
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 137.597
( 732 ) RAMADA INTERNATIONAL, INC., Parsippany, New Jersey (US)
( 111 ) 137.755
( 732 ) KOMPKONZULT Számítástechnikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 137.869
( 732 ) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
( 111 ) 137.876
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( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

( 111 ) 138.116
( 732 ) Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)
( 111 ) 138.604
( 732 ) Lombard Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)
( 111 ) 139.102
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 139.379
( 732 ) The Wallace Barnes Company, Bristol, Connecticut (US)
( 111 ) 139.861
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 139.947
( 732 ) HENKEL Limited, Hatfield, Herts (GB)
( 111 ) 140.557
( 732 ) WD-40 Manufacturing Company, San Diego, CA. 92110 (US)
( 111 ) 142.279
( 732 ) WD-40 Manufacturing Company, San Diego, CA. 92110 (US)
( 111 ) 145.427
( 732 ) Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)
( 111 ) 145.970
( 732 ) Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island 02862 (US)
( 111 ) 171.374
( 732 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 172.970
( 732 ) CHASE & Co. Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.022
( 732 ) CHAMPS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 173.139
( 732 ) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 173.882
( 732 ) Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 174.271
( 732 ) Rákóczi-Delikát Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.153
( 732 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
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( 111 ) 175.216
( 732 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
( 111 ) 175.366
( 732 ) CHEMICO Magyarország Kft., Gödöllő (HU)
( 111 ) 175.871
( 732 ) Gupta Parveen Kumar, Budapest (HU)
( 111 ) 175.872
( 732 ) VARIOMED 2000 Bt., Szeged (HU)
( 111 ) 176.129
( 732 ) FITOHORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 111 ) 176.294
( 732 ) bauMax AG, Klosterneuburg (AT)
( 111 ) 176.776
( 732 ) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)
( 111 ) 176.777
( 732 ) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)
( 111 ) 176.818
( 732 ) RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 176.870
( 732 ) JPI Commercial, LLC, Palo Alto, California (US)
( 111 ) 176.909
( 732 ) KIA MOTORS CORPORATION, Szöul (KR)
( 111 ) 177.036
( 732 ) Wéber Tibor, Budapest (HU)
( 111 ) 177.104
( 732 ) ALBUPLAST Műanyag-feldolgozó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.105
( 732 ) ALBUPLAST Műanyag-feldolgozó Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 177.128
( 732 ) MEDI RADIOPHARMA Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.187
( 732 ) dr. Mihalik László, Budapest (HU)
( 111 ) 177.290
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
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( 111 ) 177.554
( 732 ) ACCO Brands Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.675
( 732 ) Vinarium Hungaricum Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.818
( 732 ) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
( 111 ) 177.985
( 732 ) AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.087
( 732 ) ACCO Brands Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.090
( 732 ) ACCO Brands Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.672
( 732 ) Esselte IPR AB, Solna (SE)
( 111 ) 178.704
( 732 ) PAPOUTSANIS S.A., Halkida (GR)
( 111 ) 178.869
( 732 ) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 178.871
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 178.872
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 178.993
( 732 ) Hay Group Holdings, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 179.056
( 732 ) NBA Properties, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 179.083
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 179.124
( 732 ) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
( 111 ) 179.599
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 179.608
( 732 ) NBA Properties, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 179.644
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( 732 ) Shimano Inc., Osaka (JP)

( 111 ) 179.764
( 732 ) Penny Market KFT., Alsónémedi (HU)
( 111 ) 179.926
( 732 ) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
( 111 ) 180.376
( 732 ) FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt., Debrecen (HU)
( 111 ) 180.574
( 732 ) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC., Carrollton, Texas (US)
( 111 ) 180.666
( 732 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 181.047
( 732 ) "ÉLPAK" Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)
( 111 ) 181.292
( 732 ) F-O Optika-Fotó Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 181.334
( 732 ) Dongguan TR Bearing Co., Ltd., Dongguan City (CN)
( 111 ) 181.436
( 732 ) NBA Properties, Inc. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)
( 111 ) 182.414
( 732 ) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
( 111 ) 182.630
( 732 ) Carma Laboratories, Inc., Franklin, Wisconsin (US)
( 111 ) 183.695
( 732 ) BB Group GmbH, Mannheim, Deutschland (DE)
( 111 ) 184.786
( 732 ) Advance Magazine Publishers Inc., New York, N.Y. (US)
A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 115.201
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 136.881
( 732 ) GLAMOX ASA, Molde (NO)
( 111 ) 137.054
( 732 ) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Ober-Ramstadt (DE)
( 111 ) 138.322
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 138.334
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.266
( 732 ) Bristol Irodaház Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 142.448
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 143.501
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 143.502
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 146.325
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 146.326
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 146.327
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 146.435
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 146.436
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 147.295
( 732 ) SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, Zhang Jiang Hi-tech Zone, Shanghai (CN)
( 111 ) 148.153
( 732 ) Dr. Szegedi Zoltán, Budapest (HU)
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( 111 ) 148.407
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 148.408
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 148.952
( 732 ) American Sports Licensing, Inc., Wilmington (US)
( 111 ) 150.573
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 150.729
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 152.306
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 152.789
( 732 ) TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 153.625
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 153.891
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 154.030
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 154.258
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 154.339
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 154.367
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 156.163
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 156.990
( 732 ) IQ PRESS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 157.078
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 157.079
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
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( 111 ) 157.080
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 157.911
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 157.913
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 158.679
( 732 ) TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 159.165
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 159.180
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 159.181
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 159.812
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.130
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.139
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.142
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.145
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.146
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.147
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.586
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 160.787
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 161.475
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 161.715
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( 732 ) Everris International B.V., Heerlen (NL)

( 111 ) 162.160
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 162.422
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 162.566
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 162.579
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 162.632
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 163.066
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 163.361
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 163.364
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 163.610
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 163.686
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 164.599
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 164.628
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 164.957
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 165.263
( 732 ) IHLE Holding AG, Baden-Baden (DE)
( 111 ) 165.266
( 732 ) IHLE Holding AG, Baden-Baden (DE)
( 111 ) 165.310
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 165.357
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
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( 111 ) 166.401
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 166.771
( 732 ) DEMP B.V., Vianen (NL)
( 111 ) 166.918
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 166.925
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 166.951
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 167.302
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 167.696
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 169.200
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 170.386
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 170.557
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.548
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.746
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.747
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.790
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.791
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.792
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 171.799
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
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( 111 ) 172.869
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 172.963
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 173.892
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 174.778
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 174.986
( 732 ) DÓM-DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
( 111 ) 175.641
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 175.821
( 732 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 111 ) 176.294
( 732 ) bauMax AG, Klosterneuburg (AT)
( 111 ) 176.490
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 176.776
( 732 ) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)
( 111 ) 176.777
( 732 ) Perry Ellis International Group Holdings Limited, Nassau (BS)
( 111 ) 176.870
( 732 ) JPI Commercial, LLC, Palo Alto, California (US)
( 111 ) 177.290
( 732 ) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
( 111 ) 178.871
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 178.872
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 179.083
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 179.917
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 181.883
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( 732 ) Valeant IPM Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Rzeszów (PL)

( 111 ) 187.522
( 732 ) IHLE Holding AG, Baden-Baden (DE)
( 111 ) 188.418
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 188.690
( 732 ) "V-TRADE Kiállítások" Kiállításszervező és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
( 111 ) 189.696
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 189.910
( 732 ) TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 191.994
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 192.444
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 192.893
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 193.706
( 732 ) CHS Holding Vagyonkezelő Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 194.392
( 732 ) ElectraWorks Limited, Gibraltar (GI)
( 111 ) 194.834
( 732 ) JÁTÉKVÁR.HU Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 196.006
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 196.069
( 732 ) KLS STROMBERG, LARGO & KLEBB MEDIA MANAGEMENT, FILM AND TRADEMARK
DEVELOPMENT AND LICENSING LIMITED, Nicosia (CY)
( 111 ) 196.896
( 732 ) Koninklijke Douwe Egberts B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 197.480
( 732 ) TUBLAN PROPERTY Befektetési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 197.924
( 732 ) CSIM Pte Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 198.581
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( 732 ) KELET PRODUCT Zrt., Újléta (HU)

( 111 ) 200.305
( 732 ) DUCO Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 202.658
( 732 ) Huzal Products Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
( 111 ) 203.512
( 732 ) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
( 111 ) 204.141
( 732 ) Rehab Zrt., Szentendre (HU)
( 111 ) 204.791
( 732 ) Browder Commercial Inc., Tortola (VG)
( 111 ) 205.379
( 732 ) "SIKÉR" Plus Kft., Tatabánya (HU)
( 111 ) 205.451
( 732 ) Dolce Notte Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 206.362
( 732 ) Irtó Trió Kft., Budapest (HU)
A rovat 128 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.194
( 732 ) Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)
( 740 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 115.754
( 732 ) Bostik GmbH, Borgholzhausen (DE)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 133.487
( 732 ) EVM Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) DAEWOO Bank Magyarország Rt., Budapest
PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 111 ) 136.963
( 732 ) The Population Council, Inc., (New York állam törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 139.102
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 111 ) 161.302
( 732 ) ANDA Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 111 ) 177.557
( 732 ) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) Magyar Telekom Nyrt. Dr. Török Éva, Budapest
( 111 ) 182.808
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 111 ) 182.858
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 111 ) 183.527
( 732 ) Vörsi Községi Önkormányzat, Vörs (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 111 ) 183.695
( 732 ) BB Group GmbH, Mannheim, Deutschland (DE)
( 740 ) Temesi Adorján Váradi Ügyvédi Iroda, Miskolc
( 111 ) 190.461
( 732 ) Anda Kereskedelmi Kft., Barcs (HU)
( 740 ) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 111 ) 205.270
( 732 ) RWE AG, Essen (DE)
( 740 ) Dr. Papp Miklós, Budapest
A rovat 13 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.754
( 732 ) Bostik GmbH, Borgholzhausen (DE)
( 111 ) 133.487
( 732 ) EVM Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 136.963
( 732 ) The Population Council, Inc., (New York állam törvényei szerint működő cég), New York, New York (US)
( 111 ) 175.871
( 732 ) Gupta Parveen Kumar, Budapest (HU)
( 111 ) 177.187
( 732 ) dr. Mihalik László, Budapest (HU)
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( 111 ) 177.557
( 732 ) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 177.675
( 732 ) Vinarium Hungaricum Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.414
( 732 ) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)
( 111 ) 183.527
( 732 ) Vörsi Községi Önkormányzat, Vörs (HU)
( 111 ) 183.695
( 732 ) BB Group GmbH, Mannheim, Deutschland (DE)
( 111 ) 194.315
( 732 ) Medi-Quality Kft., Budapest (HU)
A rovat 11 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 136.219
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 137.563
( 732 ) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
( 111 ) 137.597
( 732 ) RAMADA INTERNATIONAL, INC., Parsippany, New Jersey (US)
( 111 ) 138.974
( 732 ) BIND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)
( 111 ) 139.102
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 148.208
( 732 ) TRAP REALISATIONS LIMITED, London (GB)
( 111 ) 175.153
( 732 ) Alpha-Vet Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 175.366
( 732 ) CHEMICO Magyarország Kft., Gödöllő (HU)
( 111 ) 175.511
( 732 ) dr. Csizmazia Endre Ferenc, Székesfehérvár (HU)
Farkas László, Budapest (HU)
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( 111 ) 176.129
( 732 ) FITOHORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 111 ) 177.592
( 732 ) Cardinal Health Technologies, LLC (Nevada államban bejegyzett cég), Las Vegas, Nevada (US)
( 111 ) 178.993
( 732 ) Hay Group Holdings, Inc., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 182.808
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 182.858
( 732 ) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 194.315
( 732 ) Medi-Quality Kft., Budapest (HU)
A rovat 15 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 203.602
( 732 ) Kocsis Gábor, Győr (HU)
( 740 ) dr. Tóth Gábor, Győr
( 111 ) 205.379
( 732 ) "SIKÉR" Plus Kft., Tatabánya (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Képviselet megszűnése
( 210 ) M 12 01276
( 731 ) Quebeck s.r.o., Sahy (SK)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Képviselet változás
( 210 ) M 12 02557
( 731 ) Malford Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 12 02825
( 731 ) Ruander Oktatási Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 210 ) M 12 03112
( 731 ) Tóth Ákos László, Kecskemét (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 210 ) M 12 03113
( 731 ) Hradszky György, Szigethalom (HU)
Dömök Lajos, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 210 ) M 12 03143
( 731 ) II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 12 03568
( 731 ) G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Központ, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
( 210 ) M 12 01715
( 731 ) Truong Hai Phong, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 848.037
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 892.836
( 546 )
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 905.035
( 546 )

( 511 ) 1, 5, 31, 35-36, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 964.733
( 546 )
( 511 ) 30
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 989.543
( 546 )

( 511 ) 32-33, 35
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.010.264
( 541 ) JÜSTRICH COSMETICS
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.015.890
( 541 ) Bio Wagner
( 511 ) 1, 3, 5, 21, 29-30
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( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.025.169
( 546 )

( 511 ) 1-45
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.025.170
( 546 )

( 511 ) 1-45
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.100.890
( 546 )

( 511 ) 1-45
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.104.934
( 546 )
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( 511 ) 1-45
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.106.875
( 541 ) Sakura
( 511 ) 4, 6-9, 11-12, 14, 17, 20-21
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.111.724
( 546 )
( 511 ) 6, 16, 35
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.754
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.772
( 541 ) NSSMC
( 511 ) 1-2, 4, 6-7, 9, 11-12, 16-17, 19, 21, 26, 37, 39-40, 42
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.789
( 541 ) COLLINETTA
( 511 ) 33
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.804
( 546 )

( 511 ) 1, 6-7, 9, 11-12, 35, 40, 42
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
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( 111 ) 1.124.810
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.829
( 546 )
( 511 ) 7
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.124.941
( 541 ) ELBARON
( 511 ) 11
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.026
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.052
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.090
( 541 ) SAGA
( 511 ) 15
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.229
( 541 ) Via Ravia
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.230
( 541 ) Magic Lady
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.08.30.
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( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.231
( 541 ) Vapiano
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.232
( 541 ) CCC
( 511 ) 18, 25, 35
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.296
( 541 ) SULKA
( 511 ) 1
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.305
( 546 )

( 511 ) 32-33
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.307
( 546 )
( 511 ) 18
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.315
( 546 )
( 511 ) 9, 36, 41
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.322
( 546 )

( 511 ) 14
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
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( 111 ) 1.125.392
( 546 )

( 511 ) 33
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.412
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.422
( 541 ) ciolla
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.443
( 546 )
( 511 ) 35-36, 45
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.476
( 546 )

( 511 ) 2
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.493
( 541 ) AROME
( 511 ) 29
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.522
( 541 ) Silygamma
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.564
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( 541 ) ROSDOT
( 511 ) 1, 7, 12
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.585
( 541 ) Ivocerin
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.596
( 541 ) QIP
( 511 ) 9
( 580 ) 2012.08.30.
( 450 ) GAZ 33/2012
( 111 ) 1.125.629
( 541 ) TZUKH
( 511 ) 28
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.633
( 546 )
( 511 ) 7, 9, 11, 21, 35, 37, 39
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.640
( 546 )
( 511 ) 7, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.657
( 546 )

( 511 ) 7, 12, 35, 37, 40, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.661
( 541 ) FORIX
( 511 ) 9
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012

W456

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 23. szám, 2012.12.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.125.666
( 541 ) RELUXNET
( 511 ) 9, 38, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.676
( 546 )

( 511 ) 4, 7, 9, 11-12, 16, 25, 35, 37-42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.728
( 546 )

( 511 ) 20, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.747
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.766
( 541 ) MAIL
( 511 ) 9, 35, 38, 41-42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.781
( 546 )
( 511 ) 3
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.802
( 546 )
( 511 ) 6, 21
( 580 ) 2012.09.06.
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( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.858
( 541 ) BANANA LOVE
( 511 ) 30
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.861
( 546 )
( 511 ) 9, 35-38, 41-42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.864
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.883
( 541 ) Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
( 511 ) 1-2, 4, 6-7, 9, 11-12, 16-17, 19, 21, 26, 37, 39-40, 42
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.980
( 546 )
( 511 ) 3, 5, 10, 21, 35, 42, 44
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.125.999
( 541 ) I CAN PLAY
( 511 ) 18, 25, 28
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.011
( 546 )

( 511 ) 1, 3, 5, 9-10, 16, 31, 35-36, 39, 42, 44-45
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.016
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( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.036
( 546 )
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.050
( 546 )
( 511 ) 20, 25, 28, 41, 43
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.052
( 541 ) S-BUDGET SAHNESTEIF
( 511 ) 30
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.071
( 541 ) Royal Gold
( 511 ) 14
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.073
( 546 )

( 511 ) 14, 18, 25
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.082
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( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.103
( 541 ) GALERIJA EMPORIUM
( 511 ) 3, 16, 18, 24-25, 35, 43
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.104
( 546 )

( 511 ) 16, 28, 35-36, 41, 43-44
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.105
( 546 )

( 511 ) 16, 28, 35-36, 41, 43-44
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.119
( 541 ) Dermapen
( 511 ) 44
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.122
( 546 )

( 511 ) 7
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( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.141
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.143
( 546 )

( 511 ) 29
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.209
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.211
( 541 ) MAC INGAL
( 511 ) 32-33, 35, 39, 43
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.212
( 541 ) SIR EAMON
( 511 ) 32-33, 35, 39, 43
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.246
( 541 ) AIRFLUSOL
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.287
( 541 ) NOVACARE
( 511 ) 9
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( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.297
( 541 ) OMNIALUO
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.311
( 546 )

( 511 ) 29, 35, 39, 43
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.321
( 546 )

( 511 ) 5, 30, 32
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.323
( 546 )

( 511 ) 29-33
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.343
( 541 ) Ganshulin
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.344
( 541 ) dongbao
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.364
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( 541 ) TECAMIN
( 511 ) 1
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.365
( 541 ) AGRIFUL
( 511 ) 1
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.378
( 546 )

( 511 ) 5, 30
( 580 ) 2012.09.06.
( 450 ) GAZ 34/2012
( 111 ) 1.126.391
( 546 )

( 511 ) 16
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.409
( 546 )

( 511 ) 7, 12, 17
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.439
( 546 )

( 511 ) 29-30, 39
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.461
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( 541 ) ZOLAZENTA
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.478
( 541 ) MÖVENPICK EL AUTENTICO
( 511 ) 30
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.539
( 541 ) SKYVIEW
( 511 ) 12
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.615
( 546 )

( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.791
( 546 )

( 511 ) 25, 28
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.822
( 546 )
( 511 ) 6
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.848
( 541 ) ZENTYLOR
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.912
( 546 )
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( 511 ) 6
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.917
( 541 ) matodrape
( 511 ) 10, 16
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
( 111 ) 1.126.980
( 546 )

( 511 ) 7, 24, 27
( 580 ) 2012.09.13.
( 450 ) GAZ 35/2012
A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 580.623
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 808.456
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 834.808
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 864.033
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 868.871
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 888.555
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 989.582
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.055.089
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.259
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.267
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.272
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.295
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.318
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.396
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.438
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.441
( 151 ) 2012.11.27.
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( 111 ) 1.112.447
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.483
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.534
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.575
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.596
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.604
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.637
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.693
( 151 ) 2012.11.27.
( 111 ) 1.112.785
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.786
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.794
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.841
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.867
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.899
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.927
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.112.962
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.002
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.021
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( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.035
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.060
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.088
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.101
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.103
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.117
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.119
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.123
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.132
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.133
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.135
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.168
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.169
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.171
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.193
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.239
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.275
( 151 ) 2012.11.26.
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( 111 ) 1.113.279
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.285
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.287
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.288
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.289
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.290
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.291
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.292
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.369
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.454
( 151 ) 2012.11.26.
( 111 ) 1.113.457
( 151 ) 2012.11.26.
A rovat 62 darab közlést tartalmaz.
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