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Az iparjogvédelmi dokumentumokat

kibocsátó egyes országokat és egyes

nemzetközi szervezeteket azonosító

kódok (a WIPO 3. szabványa szerint)

AD Andorra
AE Egyesült Arab Emirátusok
AF Afganisztán
AG Antigua és Barbuda
AI Anguilla
AL Albánia
AM Örményország
AN Holland Antillák
AO Angola
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi

Szervezete (ARIPO)
AR Argentína
AT Ausztria
AU Ausztrália
AW Aruba
AZ Azerbajdzsán
BA Bosznia-Hercegovina
BB Barbados
BD Banglades
BE Belgium
BF Burkina Faso
BG Bulgária
BH Bahrein
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermuda
BN Brunei
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahama-szigetek
BT Bhután
BV Bouvet-sziget
BW Botswana
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi

Hivatal (BOIP)
BY Belorusszia
BZ Belize
CA Kanada
CD Kongói Demokratikus Köztársaság
CF Közép-afrikai Köztársaság
CG Kongó
CH Svájc
CI Elefántcsontpart
CK Cook-szigetek
CL Chile
CM Kamerun
CN Kína
CO Kolumbia
CR Costa Rica
CU Kuba
CV Zöld-foki Köztársaság
CY Ciprus
CZ Cseh Köztársaság
DE Németország

DJ Dzsibuti
DK Dánia
DM Dominikai Közösség
DO Dominikai Köztársaság
DZ Algéria
EA 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 Világszerveze-

tének (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

JM Jamaica
JO Jordánia
JP Japán
KE Kenya
KG Kirgizisztán
KH Kambodzsa
KI Kiribati
KM Comore-szigetek
KN Saint Christopher és Nevis
KP Koreai Népi Demokratikus

Köztársaság
KR Koreai Köztársaság
KW Kuvait
KY Kajmán-szigetek
KZ Kazahsztán
LA Laoszi Népi Demokratikus

Köztársaság
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litvánia
LU Luxemburg
LV Lettország
LY Líbia
MA Marokkó
MC Monaco
MD Moldovai Köztársaság
ME Montenegró
MG Madagaszkár
MK Macedón Köztársaság
ML Mali
MM Mianmar
MN Mongólia
MO Makao
MP Észak-Marina-szigetek
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Málta
MU Mauritius
MV Maldív-szigetek
MW Malawi
MX Mexikó
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namíbia
NE Niger
NG Nigéria
NI Nicaragua
NL Hollandia
NO Norvégia
NP Nepál
NR Nauru
NZ Új-Zéland
OA Szellemi Tulajdon Afrikai

Szervezete (OAPI)
OM Omán
PA Panama
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PE Peru
PG Pápua Új-Guinea
PH Fülöp-szigetek
PK Pakisztán
PL Lengyelország
PT Portugália
PW Palau
PY Paraguay
QA Katar
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal

(CPVO)
RO Románia
RS Szerbia
RU Oroszországi Föderáció
RW Ruanda
SA Szaúd-Arábia
SB Salamon-szigetek
SC Seychelle-szigetek
SD Szudán
SE Svédország
SG Szingapúr
SH Szent Ilona
SI Szlovénia
SK Szlovákia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Szenegál
SO Szomália
SR Suriname
ST São Tomé és Principe
SV Salvador
SY Szíriai Arab Köztársaság
SZ Szváziföld
TC Turks- és Caicos-szigetek
TD Csád
TG Togo
TH Thaiföld
TJ Tádzsikisztán
TL Kelet-Timor
TM Türkmenisztán
TN Tunézia
TO Tonga
TR Törökország
TT Trinidad és Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan (Kínai Köztársaság)
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság
UA Ukrajna
UG Uganda
US Amerikai Egyesült Államok
UY Uruguay
UZ Üzbegisztán
VA Vatikán
VC Saint Vincent és Grenadine
VE Venezuela
VG Brit Virgin-szigetek
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete

(WIPO) Nemzetközi Irodája
WS Szamoa
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI)
YE Jemen
ZA Dél-afrikai Köztársaság
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanú-

sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-

lati minta és formatervezési minta

adatok azonosítói (INID-kódok a

WIPO 9. szabványa szerint)

(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadal-

mi és növényfajta-oltalmi rova-
tokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szaba-
dalmak, a megadott növényfajta-
oltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott for-
matervezési mintaoltalmak rova-
tokban a lajstromszámhoz kap-
csolt 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 ked-

vezmény, illetve a módosítási el-
sõbbség 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 Osztályo-
zás (szabadalmi, illetve használa-
ti 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 megneve-
zése

(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza

(57) szabadalmi rovatokban a kivo-
nat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrá-
val)

(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, nö-
vényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi sza-

badalmi, növényfajta-oltalmi, il-
letve használati minta bejelentés
ügyszáma

(65) közzétételi szám (megadott sza-
badalmakkal kapcsolatban)

(66) belsõ elsõbbség napja

(67) 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 (bioló-

giai anyag) letétbe helyezésének
adatai

(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés szá-

ma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés

közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény sze-

rinti adatok, valamint a kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi for-

galomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az enge-
délyezett termék neve

(93) a termék elsõ közösségi forga-
lomba hozatali engedélyének szá-
ma 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 közzé-

tételi adatai;
az európai szabadalom megadá-
sának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

A publikáció fajtája (a WIPO 16. szab-

ványa szerint)

A 1996. január 1-je elõtti bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele, illetve közzététel nélkül
megadott szabadalmak meghirdetése

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelentések
közzététele és tájékoztatás az elvégzett
újdonságkutatásról

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési nap-
pal rendelkezõ szabadalmi bejelenté-
sek, növényfajta-oltalmak közzététele

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 1-je
utáni bejelentési nappal rendelkezõ sza-
badalmi bejelentésekben a közzétételt
követõen elvégzett újdonságkutatásokról

B1 Megadott szabadalmak, növényfajta-
oltalmak

B2 Korlátozott szabadalmak
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírások

bibliográfiai adataiban
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B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírásokban
T1 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pont fordításának közzététele
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak szö-

vege fordításának benyújtásáról
T3 Európai szabadalmi bejelentések igény-

pontjai fordítás-kijavításának közzété-
tele

T4 Európai szabadalmak szövege fordítás-
kijavításának közzététele

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti felszólalási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi
Egyezmény szerinti korlátozási eljárás-
ban módosítással fenntartott európai
szabadalmak szövege fordításának be-
nyújtásáról

T7 Korlátozott európai szabadalom
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak

szövege fordításának bibliográfiai ada-
taiban

T9 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 közzé-

tételt tartalmazó lap száma
(500) Egyéb adatok

(511) az árujegyzék vagy a termékjegy-
zék a Nizzai Megállapodás szerint,
adatközlésnél csak az osztályok
száma szerepel

(540) a földrajzi árujelzõ megnevezése
(541) a megjelölés közönséges írás-

móddal
(546) a megjelölés ábrával, illetve a kö-

zönségestõl eltérõ írásmóddal
(551) együttes vagy tanúsító védjegy
(554) térbeli megjelölés
(555) hologrammegjelölés
(556) hangmegjelölés
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos lap-

jában 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 véd-

jegy 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

lajstromozási eljárásban résztve-
võ bejelentõ

(740) képviselõ
(791) engedélyes

A rovatok rendezési elvei

A szabadalmi és a használati mintaoltalmi be-
jelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szek-
ciónként, a formatervezési mintaoltalmi beje-
lentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapo-
dás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betû-
rendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.

Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négy-
jegyû kódok az adott rovatok tartalmára utal-
nak a WIPO 17. szabványa szerint.

A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentum-
szám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betû-
vel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.

Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelen-
tések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltal-
mi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.

A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstro-
mozások lajstromszám szerinti sorrendben je-
lennek meg.
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 01748

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

   

( 554 )

 ( 511 )   30    Aromák, az illóolajok kivételével, aromák italokhoz, az illóolajok kivételével.

 ( 210 ) M 11 03938

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Perger Gabriella, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Bánfi és Tamasi Ügyvédi Iroda, dr. Tamasi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, ezeken belül díszítő matricák

kozmetikai használatra, balzsamok nem gyógyászati használatra, bőrfehérítő krémek, bőrfehérítő termékek,

bőrkonzerváló szerek (kenőcsök), dezodorálószappanok, áloé vera készítmények kozmetikai célokra, hajfestékek,

hajszeszek, hajhullámosító készítmények, illatszer készítmények, illatszerek, kenőcsök kozmetikai használatra,

kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikaikrémek, kozmetikai lemosószerekkel

impregnált kendők, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák,

kozmetikai festékek, műkörmök, műszempillák, napbarnító készítmények, napvédő készítmények

(kozmetikumok),olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, piperecikkek, piperetejek, potpurrik

(illatszerek), ragasztószerek műszempillákhoz, samponok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek,

szappanok, száraz samponok, sminkek, arcfestékek,sminkeltávolító termékek, sminktermékek,

szem(öldök)ceruzák, szempillafesték, virágkivonatok (illatszerek), virágokból készített illatszer alapanyagok,

 szőrtelenítő szerek, szőrtelenítő viasz.

 41    Szakmai képzés, ezen belül: akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), szépségversenyek

 szervezése.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezeken belül: fodrászszalonok, hajbeültetés,

 manikűrszolgáltatások, szépségszalonok.
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 ( 210 ) M 11 03986

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Yummi Leves Bár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak.

 43    Helyben vagy frissen készült hideg és meleg ételek szolgáltatása; állófogyasztásra és elvitelre is; bár

 szolgáltatások, étkezdék; vendéglátóipar; éttermek; gyorséttermek.

 ( 210 ) M 12 00084

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) microtek

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00089

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) pilotrek

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00090

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) thermocont

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00729

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) ÉnIrodám +

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 00730

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) ÉnIrodám Plusz

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 01112

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  Kincsem Lovaspark Kft., Tápiószentmárton (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KINCSEM

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

 vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, sajtótájékoztatók,

versenyek szervezése; állatok idomítása, betanítása, kiképzése, verseny előtti felkészítése; sportpályák, stadionok

 működtetése.

  42    Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása; kutatási és szakvéleményezési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai és kemping szolgáltatások.

  44    Higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások; állattenyésztés.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01124

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) Milliomost keresünk

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek

 (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 01273

 ( 220 ) 2012.04.16.

 ( 731 )  Belinskaya Daria, 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).

 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).

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01526

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  EDGE Communications 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; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális tárgyú kiállítások,

 művészeti vásárok szervezése és lebonyolítása; kulturális tárgyú konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 01528

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  EDGE Communications Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ART MARKET BUDAPEST

 ( 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; kulturális tárgyú kiállítások,

 művészeti vásárok szervezése és lebonyolítása; kulturális tárgyú konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 01679

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (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).

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 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).

 ( 210 ) M 12 01779

 ( 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 01929

 ( 220 ) 2012.06.04.

 ( 731 )  BONO-99 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, bútorpolcok.

  35    Árubemutatás.

  37    Bútorasztalos munkák, javítás.

 ( 210 ) M 12 01931

 ( 220 ) 2012.06.04.

 ( 731 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) "MAGYAR FÖLDÖN,MAGYAR ÉSSZEL,MAGYAR KÉZZEL"

 ( 511 )  8    Bor lefejtésére szolgáló kézi eszközök.

  11    Alkohol lepárló berendezések.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 12 02126

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  Balogh Béla Állategészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde ügyvéd,Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KEDVENC Állategészségügyi Központ

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok;fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok, (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 210 ) M 12 02135

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) AKVAPUR

 ( 511 )  2    Bevonóanyagok(festékek).

 ( 210 ) M 12 02137

 ( 220 ) 2012.06.20.

 ( 731 )  iMedia Solution Kft 100%, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) foodbook

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

 reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; televíziós reklámozás;vásárlási megrendelések ügyintézése.

  38    Számítógép terminálok közötti összeköttetések.

  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 02220

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  Pesti Lajos Egyéni Vállalkozó, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02286

 ( 220 ) 2012.07.02.

 ( 731 )  Péceli Edit, Dorog (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02298

 ( 220 ) 2012.07.02.

 ( 731 )  Fliesenbau Kft, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 210 ) M 12 02386

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Vasérc.Trans Szállítmányozási Kft., Rudabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02398

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Menyecske 15 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András, dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Don Pepe

 ( 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).

 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 02403

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  RANDOLPH Investment Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb
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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; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, és számítógépek; tűzoltó

 készülékek.

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

berendezések; akváriumi melegítő készülékek; akváriumi szűrőkészülékek; akváriumi világítótestek; arcgőzölő

készülékek [szaunák]; ágymelegítők;berendezések házi szennyvíz tisztítására; biztonsági lámpák; biztonsági

szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; búvárlámpák;

cumisüveg melegítők, elektromos; csapok; csapok csatornahálózatokhoz;csepegtetők [öntözési tartozékok];

csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések

részei]; csövek (egészségügyi berendezések részei); egészségügyi készülékek és berendezések;

elektromoseszközök joghurt készítéséhez; elektromos mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok

személyes használatra; elszívóernyők, konyhai; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez [lámpakészletek];

enyvmelegítő készülékek; égőfejek lámpákhoz; égők;élelmiszerek szerves anyagainak víztelenítésére szolgáló

készülékek; fagyasztók; fertőtlenítő készülékek; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fénycsövek; fénycsövek

világításra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek járművekhez[lámpakészletek]; forróvíztartályok,

elektromos; főzőedények, elektromos; főzőedények és főzőberendezések; főzőlapok; főzőlapok, platnik; fürdőkád

felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőkádak; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; fürdőszobai

szerelvények;fűtőberendezések; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések vas hevítésére; fűtőelemek,

fűtőtestek; fűtőkészülékek, elektromos; fűtőszálak, elektromos; fűtőtestek; gázlámpák; gyorsfőző (nyeles)

serpenyők, elektromos; gyújtószerkezetek; hajsütők;hajszárítók; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák;

háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hidroforok; hidromasszázs fürdőberendezések; hőcserélők, nem

géprészek; hőlégfürdő készülékek; hőlégkemencék; hőlégkészülékek; hőpárnák, elektromos nemgyógyászati

használatra; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk; hőtárolók; hővisszanyerő

berendezések; huzatszabályozók, légelzárók [fűtés]; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és

készülékek; hűtőhajók kemencékhez;hűtőkamrák; hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények;

hűtőtartályok hűtővitrinek; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák;izzószálak elektromos izzókba; izzószálas

égők; jármű reflektorok; járműfényszórók; jegesedésgátló fűtőszerkezetek járművekhez; jégkészítő gépek;

jégtartó dobozok; jégtelenítők, páramentesítők járművekhez; kandallók; karok gázégőkhöz; kádak

ülőfürdőkhöz;kályhák [fűtőberendezések); kályhák [fűtőkészülékek]; kávéfilterek, elektromos; kávéfőzőgépek,

elektromos; kávéfőzők, elektromos; kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek; kemencerostélyok; kemencék;

kemencék, nem laboratóriumi használatra; kemencékhezsamottbélések; kenyérkészítő gépek; kenyérpirítók;

kenyérsütő gépek; keresőlámpák, zseblámpák; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; keverőcsaptelepek

vízvezetékekhez; kéményajtók; kézszárító készülékek mosdókhoz; kisülési csövek, elektromosak,világításra;

klímaberendezések; konyhai tűzhelyek, takaréktűzhelyek; kovácsműhelyek, hordozható; laboratóriumi lámpák;

lampionok; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; lábzsákok, elektromosan fűtött; lámpaernyők;

lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok[utcai]; lámpaüvegek; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos;

lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz,

elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; LED-diódás világítóberendezések; lepárló készülékek;

levegő szagtalanító készülékek; légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések; légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések járművekhez; légnedvesítő készülékek központi fűtés radiátorokhoz;

légszárítókészülékek; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légszűrők

légkondicionáláshoz; légtisztító készülékek és gépek; magnézium izzószálak [világítás); malátapörkölő gépek;

melegítő lapok; melegvizes fűtőberendezések; melegvizespalackok [ágymelegítők]; mennyezetvilágítások;

merülőforralók; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosdókagylók;
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mosodai kazánok; mosogatók, lefolyók; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston

sütéshez;nyársforgató készülékek; olajsütők, fritőzök, elektromos; olajtisztító készülékek; ostyasütők, elektromos;

öblítőtartályok; öntözőgépek mezőgazdasági használatra; örvényfürdők; parazsas ágymelegítők; pasztőröző

berendezések; pecsenyesütő készülékek;petróleumégők; pezsgőfürdő készülékek; polimerizációs berendezések;

pörkölőgépek; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok központi

fűtéshez; rekflektorok; rostok [sütőkészülékek], grillsütők; spirituszégők;sterilizációs zacskók, eldobhatók;

sterilizátorok, csírátlanító készülékek; sütőkemencék; sütőnyársak; szagtalanító készülékek nem személyes

használatra; szauna fürdőberendezések; szárítóberendezések; szárítókészülékek; szárítókészülékek és

berendezések;szárító/párologtató készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szellőző

[légkondicionáló] készülékek járművekhez; szellőzőernyők; szemétégetőgépek, incinerátorok; szintszabályozó

szelepek tartályokhoz; szoláriumberendezések [napágyak];szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű;

szűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei]; szűrők ivóvízhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek;

takarók, elektromos fűtésű, nem gyógyászati használatra; tápvízmelegítők; tejhűtőberendezések;

tengervíz-sótlanító berendezések; textilgőzölők; tiszta szobák [egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k];

tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; túlfolyó tartályok központi

fűtőberendezésekhez; tűzcsapok;tűzhelyek, konyhai; ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati

használatra; úszómedence-klórozó berendezések; ventilátorok [légkondicionálás]; ventilátorok [légkondicionáló

berendezések részei]; vetítőlámpák; vécékagylók; vécéülőkék; világítóberendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; világítótestek járművekhez; villanyfőzőlapok; villanykörték;

villanykörték, elektromos; vízellátási berendezések, automata; vízellátó berendezések; vízelosztóberendezések;

vízforralók, autogejzírek; vízhűtő berendezések; vízkivételi készülékek; vízlágyító készülékek és berendezések;

vízmelegítők [készülékek]; vízporlasztó betétek; vízszűrő berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő

berendezések;víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések; vízvezetéki csövek egészségügyi

berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok; zseblámpák,

 elektromos; zsebmelegítők.

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

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; albumok; almanachok; aritmetikai, számtani

táblázatok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; atlaszok; bankkártya leolvasók, nemelektromos; betűk

acélból; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző (pecsét)tartó dobozok; bélyegzők, pecsétek; bélyegzők

[pecsétek]; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; blokkok [papíráruk]; borítékok

(papíráruk); brosúrák,vékony fűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők; ceruzatoldók,

ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok

[pecsétek papírból]; címíró gépek; címkék, nem szövetből;címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi;

címtáblák címezőgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható] fedőlapok; csipeszes

írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; derékszögű vonalzók;

dobozokkartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ecsetek; előrajzoló körző; enyvezett vásznak papíripari

célokra; ezüstpapír; építészeti makettek; értesítések [papíráruk]; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír;

fedelek, kötések, borítók [papíráruk];festékező asztalok [tintatartályok]; festékező szalagok; festékező vásznak

iratmásoló gépekhez; festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészék művészek részére;

festékkészletek [iskolai használatra]; festékpárnák; festékszalagokszámítógép-nyomtatókhoz; festéktálcák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok;

festőpatrontartók; festővásznak; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek

[nyomtatott];fényképtartók; fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; folyóiratok; formanyomtatványok,

űrlapok; formák mintázóagyaghoz [anyagok művészeknek]; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek; golyók

golyóstollakhoz; görbe vonalzók; grafikai nyomatok;grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; gumírozott

szalagok [papíráruk]; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; hajtogatókartonok [irodai cikkek]; halenyv papíripari

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 1. szám, 2013.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M9



vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok;hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; iratgyűjtők,

dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irattartók

[papírárú);írásminták; irodagépek borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai felszerelések, a bútorok

kivételével; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők;

íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések;írógépbillentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok; írókészletek; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák; írószerek;

írótábla törlők; írótollak; írótollak aranyból; iskolai táblák; iskolaszerek[papíráruk]; itatóspapírok; ívek

[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölőkréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; karakterek

[számok ésbetűk]; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek;

kartonkötések; kartotékkartonok [papíráruk]; katalógusok; kártyák; kávészűrők papírból; keményítőenyv

papíripari vagy háztartási célokra; képek; képregények;kézikönyvek; kéztámaszték festőknek; klisék,

nyomódúcok; kozmetikai kendők papírból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők; könyvkötések;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak;

könyvkötőszövetek; könyvtámaszok; krétatartók; kromolitográfiák; leffentyűk [könyvkötészet]; lemezek

metszetek készítéséhez; levegőpárásító [irodai cikkek); levelezőlapok; levélkosarak; levélpapír; levélzáró

pecsétostyák; litografált műtárgyak; litográfiai kövek;litográfiai kréta; litográfiák; lovasok kartotékokhoz;

lyukasztók kézi [irodai cikkek]; lyukkártyák Jacquard-szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok];

matricák, lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; másolópapír [papíráru];metszetek;

modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag buboréklemezek

csomagoláshoz vagy kiszereléshez; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez; naplófőkönyvek,

főkönyvek; naptárak; noteszok; nyomatok[metszetek]; nyomdai betűk; nyomtatott órarendek, menetrendek;

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; ofszet-nyomókendők,

nem textilből; oktatási eszközök, a készülékek kivételével; orsók írógépszalagokhoz;öntapadó címkék

[papíráruk]; öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; palackalátétek papírból; palackcsomagoló

anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból; palavesszők; paletták

festőknek;pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír rádiótáviratokhoz; papíráruk; papircsíkok fiókokba, illatosítva

vagy anélkül; papírcsokrok [papíráru]; papírmasé; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok

regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagok vagylyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez;

papírszorító rudak [írógépeken]; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek;

papírtörülközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírzsebkendők; pasztellek [kréták];pauszmásolatok;

pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pergamenpapír;

pénzcsipeszek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek;

prospektusok; radírgumik;ragasztó [enyv] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztóanyagok [enyvek]

papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók [enyvek] papíripari vagy háztartási használatra; ragasztók

papíripari vagy háztartási használatra; ragasztószalag-adagolók[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy

háztartási célokra; ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra; rajzeszközök; rajzfelszerelések;

rajzoló háromszögek; rajzszegek; rajztáblák; rajztömbök, rajzblokkok; regenerált cellulózlapokcsomagoláshoz;

rézkarcok, gravűrök; rózsafüzérek, olvasók; sablonok [papíráruk]; sablonok törléshez; sokszorosító készülékek és

gépek; sokszorosító papírok; sorjázó szedővasak; söröskorsó alátétek; stencilek; süllyesztett tintatartók;

szalvéták,papírból; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok

[nyomdai felszerelések]; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok;

szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; szűrőanyagok [papír];

szűrőpapír; táblamutató eszközök, nem elektromos; tálalátétek, tányéralátétek papírból; tálcák pénzérmék

rendezésére és számlálására; tányéralátétek papírból; tárgymutatók, repertóriumok;tervrajzok; tintarudak;

tintatartók; tinták; toalettkendők papírból; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek]; tollszárkapcsok;

tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló
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termékek;transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; T-vonalzók, fejesvonalzók;

ujjvédők [irodai cikkek] újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez; vászonpausz;

világító papír; virágcserépburkolók papírból;viszkózalemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vonalzók

rajzoláshoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok;zsírpapír, viaszpapír.

 ( 210 ) M 12 02404

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  Bolyki Terra Kft., Ózd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építmények lebontása, építés, építkezések felügyelete(irányítás), exkavátorok(kotrógépek)kölcsönzése.

 ( 210 ) M 12 02521

 ( 220 ) 2012.07.16.

 ( 731 )  Aranyablak Kft., Újszilvás (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; ablakok, nem fémből; ablakkeretek,

nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből; ajtók, nem

 fémből; külső redőnyök, nem fémből, nemtextilanyagokból; redőnyök, nem fémből; párkányok, nem fémből.

 ( 210 ) M 12 02552

 ( 220 ) 2012.07.17.

 ( 731 )  Molnár Imre, Demecser (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02555

 ( 220 ) 2012.07.18.

 ( 731 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

  41    Nevelés; televíziós szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 02589
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 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  Inter-Metalex Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerint jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02635

 ( 220 ) 2012.07.24.

 ( 731 )  Szilvási Máté, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02651

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  FÉGARMY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szigeti Enikő, Szigeti Ügyvédi Iroda, Úrhida

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Pisztolyok (robbanókartácsot tartalmazó szerszámok); fémmegmunkáló gépek.

 8    Pisztolyok (kéziszerszámok).

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02652

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  DUNA-AGROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bóly (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02665

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Bola 95 Kft., Szentendre (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02718

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  ICT Európa Network Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lovász György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02720

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  TIBA FOOD (société anonyme), Ben Arous (TN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Oliva olaj.

 ( 210 ) M 12 02721

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  GALLMED Kft., Baja (HU)

 ( 541 ) GALLMED

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02728

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  PAKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Báránd (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).

 ( 210 ) M 12 02731

 ( 220 ) 2012.07.30.
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 ( 731 )  Gold Épker Kft., Polgár (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02734

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  Assessment System Hungary Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 ) GROW BY GROWING HUMAN CAPITAL

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 ( 210 ) M 12 02735

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  Tazo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02805

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  R-COOP 3 Termelő és Kereskedelmi Kft., Szeged-Szőreg (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) armárium

 ( 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).

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02817

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  Életfa 2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt., Diósjenő (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások;

 gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02818

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  SZABI-TRANS Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagykálló (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Áruszállítás, gépkocsi kölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 02847

 ( 220 ) 2012.08.08.

 ( 731 )  FormAktív Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ForeverUtazás

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02851

 ( 220 ) 2012.08.08.

 ( 731 )  Print.shop.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02918

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Pezomed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, Marina park (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos termékek.

3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

 állatok irtására szolgáló készitmények;gombaölő szerek (fungicidek).

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 és kutató szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 02929

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer Sheva (IL)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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 ( 541 ) QUANTUM MZ

 ( 511 )  5    Növényvédő szerek, rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölő szerek.

 ( 210 ) M 12 02932

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  dr. Demján Ildikó 1/2, Budapest (HU)

 dr. Jurasits Zsolt 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polauf Tamás, Polauf Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Levendulárium

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 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 02933

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  SKYFILM STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Járai Gábor, dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SKYFILM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02935

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Spring Messe Management GmbH, Mannheim (DE)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Tanszerek és oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35    Vásárok és kiállítások szervezése és rendezése ipari vagy reklámcélokra; szervezési tanácsadás vásárok és

kiállítások lebonyolításánál és rendezésénél, vásáron való részvétel megszervezése, cégek és termékeik valamint

szolgáltatásaik bemutatása, továbbáeladás ösztönzés és kereskedelmi kapcsolatok közvetitése internet útján is;

kiállítási területek és vásári standok rendelkezésre bocsátása és közvetítése, beleértve a hozzájuk tartozó

felszereléseket is, amennyiben a 35. osztályba tartoznak, PRtevékenység (Public Relations); hirdetés, hirdetési

 felületekközvetítése, marketing, piackutatás és piacelemzés; vásári részvétel szervezése.

 41    Vásárok és kiállítások szervezése és rendezése kulturális vagy oktatási célokra, különleges bemutatók és

pályázatok kulturális, oktatási és képzési célokra, konferenciák, szemináriumok, szakmai napok, kongresszusok,
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szimpóziumok szervezése és rendezése;nyomdatermékek, különösen folyóiratok, katalógusok, prospektusok,

plakátok és fényképek kiadása és közzététele; szakmai információk publikálása és nyilvánosságra hozása

 interneten.

 42    Honlapok készítése; műszaki tanácsadás vásárok és kiállítások lebonyolításával és rendezésével

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 02953

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  Garden Termék Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; alkoholmentes gyümölcsnektárok, szörpök és más készítmények

 italokhoz, zöldséglevek.

 35    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; alkoholmentes gyümölcsnektárok, szörpök, zöldséglevek reklámozása,

 kis- és nagykereskedelme; irodai munkák, árubemutatás, marketing.

 ( 210 ) M 12 02969

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  AXIAN Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03001

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina, Budapest

 ( 541 ) Okoslottó

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari

 cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió- programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03003

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Citrusliget

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 12 03007

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Denti-Cure Kft., Algyő (HU)

 ( 541 ) DENTI-CURE KFT.
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 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; fogászat.

 ( 210 ) M 12 03017

 ( 220 ) 2012.08.22.

 ( 731 )  Teamforce Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Szurkolói villamos

 ( 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 03023

 ( 220 ) 2012.08.22.

 ( 731 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok gyümölccsel ízesítve; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök

és zöldségek keveréke; zselék, lekvárok, kompótok; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok gyümölccsel

 ízesítve.

 30    Kávé, tea, kakaó tartalmú édességek, kávépótló szerek, rizs, tápióka és szágó, lisztek és más

gabonakészítmények gyümölcs tartalommal, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, cukor,

méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, só, mustár, ecet,fűszeres mártások, fűszerek, ízesített jegestea; aszalt

 gyümölcstartalmú csokoládé.

 ( 210 ) M 12 03026

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Euromarcus Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

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

 ( 210 ) M 12 03060

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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 ( 210 ) M 12 03061

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Lépjen Ön is akcióba!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03062

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Ezért érdemes izgulni!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03063

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Mutasd meg, ki vagy!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03064

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Bármikor bejöhet!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,
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 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03065

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Milliók várják!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03066

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Aki nem játszik, az nem is nyer!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03067

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Játsszon mértékkel!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03068

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Szokásba jön a szerencse!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,
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poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03069

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Szokásba jött a szerencse!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03070

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Többet takar!

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03071

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Skandináv lottó

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03073

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Hatoslottó

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03074

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) KENÓ

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari

 cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03076

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Luxor

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03078

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 1. szám, 2013.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M22



 ( 210 ) M 12 03119

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Joseph Company International, Inc., Irvine, California 92614 (US)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) CHILL CAN

 ( 511 )  21    Élelmiszer vagy ital tárolására szolgáló tartály, a tartály belsejében a benne tárolt élelmiszerrel vagy itallal

 érintkező módon rögzített, folyadékzárt/tömített hőcserélővel.

 ( 210 ) M 12 03121

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  BARANYA ASZFALT Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03123

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  S-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Üllés (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).

 ( 210 ) M 12 03125

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Tejmanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság, Konyár (HU)

 ( 740 )  Gombos László, Berettyóújfalu

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; joghurt; kefir.

 ( 210 ) M 12 03142

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  VitaShield Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 ) ACE Collavit

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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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).

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 03147

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Keringő

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 12 03149

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  Ovideo Bt., Nagymányok (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Logisztikai szolgáltatások; áruk csomagolása és raktározása; teheráruk kirakása, rakodás, termékek

csomagolása, csomagolási tevékenység megszervezése és lebonyolítása, címkézés, komplex logisztikai

 tanácsadás, optimalizálás, osztályozás, komissiózás,válogatás.

 ( 210 ) M 12 03157

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  SZILDÁN 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03158

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  SZILDÁN 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).

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03162

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  Fórizs István, Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések; készülékek, tartozékok, kiegészítők, csatlakoztató,

rögzítő, alátámasztó, emelő, mozgató, csillapító, stabilizáló eszközök, giroszkópos stabilizálók, akkumulátor

hátfalak fotó-, videó-,filmkamerákhoz vagy stúdió alkalmazásra; kameratartó-fejek (mounting head),

távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,

kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és

ezek kiegészítői és szerelvényei foto- vagy mozgóképfelvétel készítéshez és ezek megvilágításához fényformáló

eszközök, kamera- és stúdiólámpák; gyorscsere-talpak, gyorscsere-adapterek, tripod-adapterek egy-és háromlábú

 állványokhoz és kamerákhoz; alkatrészek, részegységek és tokok, tartók, táskák az összes felsorolthoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; fényképészeti, mozgóképi

 berendezésekre és felszerelésekre; készülékekre, tartozékaikra, kiegészítőikre, részegységeikre és alkatrészeikre.

 ( 210 ) M 12 03197

 ( 220 ) 2012.09.06.

 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Petőfi Pálinkaház Kft.

 ( 511 )   33    Pálinka.

  35    Pálinka kereskedelme, forgalmazása.

 ( 210 ) M 12 03200

 ( 220 ) 2012.09.06.

 ( 731 )  Petfarm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Terráriumok, szobai terráriumok (viváriumok), madárfürdők, madárkalitkák, alomtartó dobozok (tálcák)

lakásban tartott kis állatoknak, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, akváriumok (szobai), fésűk állatoknak,

 gyűrűk madaraknak, lókefék.

  31    Élő állatok, tápanyagok és almok állatok számára.

 35    Terráriumok, szobai terráriumok (viváriumok), madárfürdők, madárkalitkák, alomtartó dobozok (tálcák)
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lakásban tartott kis állatoknak, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, akváriumok (szobai), fésűk állatoknak,

gyűrűk madaraknak, lókefékkel valókereskedelem, reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 12 03209

 ( 220 ) 2012.09.07.

 ( 731 )  Diákkedvezmény Nonprofit 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03236

 ( 220 ) 2012.09.10.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 12 03241

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Qualco PT

 ( 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).

 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 03245

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Pusztai Gábor, Pásztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; cső(táv)vezeték felszerelése, karbantartása.

 ( 210 ) M 12 03251

 ( 220 ) 2009.06.18.

 ( 731 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) JAMES CAMERON'S AVATAR

 ( 511 ) 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

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók;hanglemezek; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek; mozgóképes filmek; műsoros

DVD-k; műsoros CD-k; műsoros lemezek; letölthető videójátékok, filmek, háttérképek, fotómontázsok,

 animációk, díszletek,fájlok,zenék; letölthető szoftverek, számítógép szoftverek, játékszoftverek.

 ( 210 ) M 12 03252

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIGI sport 2

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03254

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky 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 szereplő

 valamennyiáru).

 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03255

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIGI sport 1

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 1. szám, 2013.01.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M28



érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03257

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky 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 szereplő

 valamennyiáru).

 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03259

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky 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 szereplő

 valamennyiáru).

 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).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03261

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Mediteam Szeged Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 03264

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) befektetési szolgáltatási tevékenység.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03265

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) befektetési szolgáltatási tevékenység.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03266

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  Karsol Gasztronómiai Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösi Tibor, Kőrösi és Lőrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IKON

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kantinok, büfék, étkezdék, motelek, bár szolgáltatás,

éttermek, gyorséttermek, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar,

 borkóstolás, delicates bolt.

 ( 210 ) M 12 03271

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  Szengram Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03274

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Galambos Péter, Törökbálint

 ( 541 ) Pannon GSM

 ( 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
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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).

  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).

 ( 210 ) M 12 03324

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Signtech Debrecen Kft., Debrecen (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  6    Cégtáblák.

 ( 210 ) M 12 03325

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  A & I Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; betörésgátló felszerelések,

elektromos; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; chipek

[integrált áramkörök]; csengők[riasztóberendezések]; elágazódobozok [villamosság]; elektronikus jeladók; GPS

készülékek; időregisztráló készülékek; integrált áramkörök; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; kódolt

mágneskártyák; mágnesek; mágneses adathordozók; mágnesesszemélyazonosító karkötők; memóriakártyák,

intelligens mikrokártyák; műholdas navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nyomtatott áramköri

lapok; nyomtatott áramkörök; olvasóegységek [informatika]; parkolóórák; processzorok (központiadatfeldolgozó

egységek]; riasztók; személyazonosító kártyák, mágneses; szünetmentes áramforrások; távirányító készülékek;

útjelzők, világító vagy mechanikus; vonalkód leolvasók; arcfelismerő eszközök; ujjlenyomat olvasók; beléptető

rendszerek; beléptetőrendszer központi panelok; proximity jeladó olvasók (beléptető kártya/jeladó olvasók);

munkaidő nyilvántartók; forgalom irányító eszközök (sorompók, forgóvillák, személykapuk); mágneszárak és

ajtótartó mágnesek; jel átalakítók (RS485-RS232-US8-TCP/IP);önálló működésű beléptető egységek (standalone

 és szállodai zárak).

 ( 210 ) M 12 03335

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású adalékanyag; iszap (orvosi).

  44    Masszázs; hévízi iszappal történő orvosi (svéd) masszázs.

 ( 210 ) M 12 03336

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) Veszprémi Állatkert

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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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).

 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).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03341

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  Budai Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok

 kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 12 03343

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  "Dr. György Gyógyszertár" Gyógyszertárüzemeltető Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Balatonalmádi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 03365

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Gaál István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek, szórakoztatás, mint bálok szervezése, előadóművészek szolgáltatásai,

eszmecserék, kollokviumok szervezése és bonyolítása, filmek gyártása (kivéve reklámfilmeket), konferenciák

 szervezése és bonyolítása, kongresszusok szervezéseés bonyolítása, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 03373

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Á-Gastro Kft., Eger (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03380

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok.

  41    Könyv- és újságkiadás.

 ( 210 ) M 12 03403

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Printer-Partner Kft., Sajópálfala (HU)

 ( 740 )  Tankoczi Zsombor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03405

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Kozmas Damján Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Betegápolás, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, gyógyászati berendezés

bérbeadása, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi

rendelők, orvosi szolgáltatások,terápiás szolgáltatások, orvosi diagnosztika, humán endoszkópos vizsgálatok,

 radiológiai vizsgálat, sebészeti beavatkozás.

 ( 210 ) M 12 03409

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi
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szolgáltatások; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramokkidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 12 03411

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Pékmester Biscuits Kft., Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 03441

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); mesterséges gyep, műgyep.

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03455

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  FDG International, Société anonyme de droit francais, Orly (FR)

 ( 740 )  S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Cipőkefék, cipőkanalak, csizma és cipő sámfák és lábbelikhez való tágítók.

  25    Talpak; belső talpak; cipőkhöz való csúszásgátlók; sarokelemek cipőkhöz.

 26    Fűzők és hímzések; szalagok és fonatok; gombok, patentek, gombostűk és tűk; művirágok; cipőfűzők;

 cipőkapcsok; fűzőszemek; cipőakasztók; cipődíszek (nem nemesfémből).
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 ( 210 ) M 12 03460

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  "APOKER" Gyógyáru Kereskedelmi és szolgáltató Bt., Berettyóújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Gyógyszerészek szolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 03462

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  CONT-ECO Kerítéstechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Kerítések, nem fémből.

 9    Elektromos kerítések.

 ( 210 ) M 12 03465

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  "OTSZIG" Szigeteléstechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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 12 03470

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, 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).
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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).

 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 03472

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  WELL DONE St. Moritz Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Andrea, dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

 ( 541 ) REWELL

 ( 511 ) 3    Borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; bőrkonzerváló szerek [kenőcsök];

dezodorok(személyes használatra vagy állatoknak), fogfehérítő gélek; fogkrémek; fürdősók nem gyógyászati

célra; hajfestékek; hajhullámosító készítmények;hajspray; hajszeszek; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra;

illatszer készítmények; illatszerek; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai készletdobozok;

kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikaipakolások; kozmetikai szerek;

kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek;

körömlakkok; krémek bőrökhöz; lakklemosó termékek; lábizzadásgátló szappanok; lehelet frissítő spray; lehelet

frissítőszalagok; lemosószerek kozmetikai használatra; napbarnító készítmények; samponok; sminkek,

arcfestékek; sminkeltávolító termékek; szájvizek, nem gyógyászati használatra; száraz samponok; szemöldök

ápolására szolgáló kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák;szempillafesték; színezékek pipere használatra;

 színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító termékek; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz.

 ( 210 ) M 12 03490

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  GDBS International Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Járai Gábor, dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) timebasedsolutions.com

 ( 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).

  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).

 ( 210 ) M 12 03517

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Pentatrade Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kutatások gazdasági és kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, gazdasági elemzések és

 prognózisok összeállítása, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás és szolgáltatás, irodai munkák.

  41    Tanfolyamok és képzések szervezése, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 42    Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, számítástechnikai hardver és szaftvertanácsadás, -fejlesztés,
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-szolgáltatás, számítógépes hálózatok tervezése és működtetése, szoftverek kidolgozása, adaptálása, működtetése.

 ( 210 ) M 12 03532

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Allianz Hungária Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungária Biztosító

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03533

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  Dél-Baranyáért Alapítvány, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Balázs, Dr. Horváth Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ős-Dráva program

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03535

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Ubrankovics Erdészeti és Faipari Kft., Ágfalva-Liget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés, építkezések felügyelete, építmények lebontása.

  40    Feldolgozás, famegmunkálás.

 42    Építési tervkészítés, belsőépítészet, építészet, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok

 készítése.

 ( 210 ) M 12 03559

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Speedpoint Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03569

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Carfinder.hu Internet Technológiai Kutató Intézet Kft., Mindszent (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  35    Statisztikák összeállítása.

 42    Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03606

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Learning Innovation Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  41    Oktatás.

 ( 210 ) M 12 03648

 ( 220 ) 2012.09.30.

 ( 731 )  Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

 ( 541 ) ÖLTÉSZET

 ( 511 )  26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03650

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Hungaropower Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) CITYCAM

 ( 511 )  9    Videokamerák; riasztók; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.

  37    Lopás elleni risztók javítása.

  39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása.

 ( 210 ) M 12 03736

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; gyógyteák; herbateák; étrendkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; gyógyfüves

étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; minden előbbemlített áru szemmel kapcsolatosan, továbbá szemmel

kapcsolatos egészségügyi problémák, betegségek és elváltozások megelőzésére és kezelésére; készítmények az

egészséges szem karbantartására; készítmények látási képesség megőrzésére; készítmények látásiképesség

 javítására; vitaminkészítmények a látási képesség megőrzésére és/vagy javítására; szemvizek és szemcseppek.
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 ( 210 ) M 12 03758

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Blue Hering Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, 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    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 03770

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Quality First Minőségfejlesztési és Szaktanácsadó Bt., Balástya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03839

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Szabó János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Heliana

 ( 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, 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).

 ( 210 ) M 12 03849

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Zi Li Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest

 ( 541 ) dromedar

 ( 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).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03852

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  DiVino Francishe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békés Ádám, Budapest

  

( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03913

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  dr. Agócs Gabriella, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Hodosi Miklós, Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Családállítók Szövetsége

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élőelőadások bemutatása; gyakorlati képzés [szemléltetés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatásitárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés; szemináriumok

 rendezése és vezetése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai; szanatóriumok; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03917

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  Yang Hong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruha, cipő.

 ( 210 ) M 12 03918

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  BRUNNER Fémmegmunkáló Kft., Vecsés (HU)
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( 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).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

 import-export ügynökségek.

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

 ( 210 ) M 12 03920

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  Bédics János, Cserszegtomaj (HU)

 Braxmair Béla, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi 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 03922

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  Bédics János, Cserszegtomaj (HU)

 Braxmair Béla, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03924

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  GYSEV Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Homoky Tünde, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03932

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Gradiens Termékfejlesztő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai szerek; összehúzó/vérzéselállító szerek

 kozmetikai használatra.

 5    Egészségügyi készítmény gyógyászati használatra; gyógynövények; tinktúrák gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 12 04013

 ( 220 ) 2012.10.26.

 ( 731 )  XIXO WATER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLACK & FLASH

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 210 ) M 12 04041

 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  RE-CORD MEGA Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, zsírtalanító szerek (nem gyártás során való használatra).
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4    Ipari olajok, ipari zsírok, kenőanyagok, kenőolajok, kenőzsírok, motorolajok, nedvesítő olajok, olajok

 zsírozáshoz (épületeken), vágóolajok, világító üzemanyagok.

 35    Áruminták te1jesztése, kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám

 célú vásárok szervezése, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, reklámozás.

A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  208.211

 ( 151 )  2013.01.14.

 ( 210 )  M 12 04160

 ( 220 )  2012.11.12.

 ( 732 )  SÁBALUX PROJECT Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SÁBALUX

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok, korlátok, nem fémből lépcsők, nem fémből; járólapok, nem fémből; térelválasztók,

 nem fémből; ajtók, nem fémből; burkolólapok, nem fémből; biztonsági üvegek; üvegfalak.

37 Építkezés; szerelési szolgáltatások, korlátok, lépcsők, járólapok, térelválasztók, ajtók, burkolólapok, biztonsági

 üvegek, üvegfalak beszerelése; építési tárgyú információk.

 42 Belsőépítészet.

 ( 111 )  208.212

 ( 151 )  2013.01.14.

 ( 210 )  M 12 04304

 ( 220 )  2012.11.26.

 ( 732 )  Calipsosystem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar; vendéglátás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.111

 ( 151 )  2012.12.03.

 ( 210 )  M 12 00557

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIACOMPLEX

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.259

 ( 151 )  2012.12.18.

 ( 210 )  M 12 01337

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BILA-GIT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.260

 ( 151 )  2012.12.18.

 ( 210 )  M 12 00917

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  FIBA PUB Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergi-Horgos Livia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.261

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 00851

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-SOFT PINK

 ( 511 )  3 Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.262

 ( 151 )  2012.12.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 1. szám, 2013.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M46



 ( 210 )  M 12 01873

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  TEVA Magyarország zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Huma-Talia

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek; humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.

 ( 111 )  208.263

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01699

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Tymbark-MWS Sp. z.o.o. S.K.A., Tymbark (PL)

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 gyümölcsnektárok (alkoholmentes); szörpök és más készítmények italokhoz; zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  208.264

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01701

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Sylva Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.265

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01708

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Deák Zoltán, Felsőtold (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  208.266
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 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01711

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.267

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01714

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Promóciós anyagok.

35 Reklámozás, magyarországi dunai vízi közlekedés promóciója, projekttervezés, tanácsadás, promóciós

 anyagok készítése.

 39 Hajózási szolgáltatások, közlekedési információk, kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel.

 ( 111 )  208.268

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01863

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOND STREET SUPERSLIMS HARMONIC YELLOW

 ( 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 cigaretta sodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.269

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 01864

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Móri Szilárd, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Rétháti Viktória, Dr. Rétháti Viktoria Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé mousse-ok (habok);

csokoládés tej (ital); fagylalt, jégkrém; kakaóalapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kekszek; marcipánok;

 müzli; palacsinták; pralinék; pudingok.

 ( 111 )  208.270

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02033

 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  CH-DENT Fogászati Szolgáltató Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 44 Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás, fogászati

 centrum.

 ( 111 )  208.271

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02214

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  Juhász Zoltán, Szalmatercs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Tűzifa.

 19 Faanyag építéshez.

 40 Fakitermelés, fafeldolgozás.

 ( 111 )  208.272

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02215

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  DuplaW Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21 Kristálypoharak, eszközök és edények háztartási és konyhai célokra.

35 Kristálypoharakkal, háztartási és konyhai célokra szolgáló eszközökkel és edényekkel vagy vendéglátási

 szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 43 Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 111 )  208.273

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02376
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 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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 )  208.274

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02377

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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 )  208.275

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02378

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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 )  208.276

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02379

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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 )  208.277

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02380

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
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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 )  208.278

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02381

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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), hohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.279

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02393

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Benes Attila, Budapest (HU)

 Becker Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Utazásszervezés.

 ( 111 )  208.280

 ( 151 )  2012.12.20.

 ( 210 )  M 12 02394

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  YAN WAL YUN CO,. LTD., Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok 10120 (TH)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 30 Sovány szójaszósz, gombás szójaszósz, fekete édes szójaszósz, fekete szójaszósz, szójabab paszta, chilis

szójabab paszta, osztrigaszósz, gombás vegetáriánus szósz, fűszeres szósz, chili szósz, édes chili szósz, édes és

savanyú szilvaszósz, garnélás chilipaszta, szójaszósz, vörös bab curd, "sukiyaki" szósz, savanyú szósz, halszósz,

sriracha chili szósz, "tom yam" paszta, paradicsomszósz, sültekhez való mártás, thai édes chili szósz, osztriga

 ízesítésű szósz, tengeri halas szójaszósz, japán szójaszósz.

 ( 111 )  208.281

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02646

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Otthon-térkép

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.282

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02645

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Otthontérkép

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.283

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02820

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGICOMB

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.284

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02821
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 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGIPIL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.285

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02822

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  TRIPREVENT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.286

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 02823

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGISERT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 29 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 177.951

 ( 210 ) M 02 01106

 ( 180 ) 2012.03.05.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 188.816

 ( 732 ) Magyarországi Volksbank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Hainfahrt Eszter jogtanácsos, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 161.163

 ( 732 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 ) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 191.531

 ( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 ) Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 193.321

 ( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 ) Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 ) 199.541

 ( 732 ) Andronova Larisa, Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  179.541

 ( 732 )  DELTHA Rendszerház Kft., Gellénháza (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 12 03370

 ( 731 )  CMD Pharma Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 12 03651

 ( 731 )  Kóródi Attila Zsolt, Mátészalka (HU)

 ( 210 )  M 12 03675

 ( 731 )  KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 11 01264

 ( 731 )  Első Magyar Optikus Zrt., Hatvan (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  308.615

 ( 541 )  MAJESTIC

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  589.430

 ( 541 )  STRATOS

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  668.381

 ( 541 )  TETRAXIM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  772.295

 ( 541 )  INCOTEX

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  797.244

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 32, 43

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  812.582

 ( 541 )  SLOWEAR

 ( 511 )  3, 9, 18, 25, 35, 42

 ( 580 )  2012.10.04.
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 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  839.721

 ( 541 )  COR

 ( 511 )  20, 27

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  852.556

 ( 541 )  ASTORIA

 ( 511 )  31-33

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  854.277

 ( 541 )  ZANONE

 ( 511 )  24-25

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  891.350

 ( 541 )  SUN PEI

 ( 511 )  29-33

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  899.335

 ( 541 )  LIPS

 ( 511 )  29-30, 32-35

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  927.801

 ( 541 )  Cayolago

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.010.625

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.045.698

 ( 541 )  ASUMED

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.
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 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.062.929

 ( 541 )  AIRFLUSAL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.068.865

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.100.548

 ( 541 )  BODAPRA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.101.632

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.106.424

 ( 541 )  HICKIES

 ( 511 )  26

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.128.754

 ( 541 )  SOLINTERRA

 ( 511 )  7, 11, 17

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.767

 ( 541 )  ELANIT

 ( 511 )  1, 17, 35, 42

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.779

 ( 541 )  DENTISSIMO

 ( 511 )  44

 ( 580 )  2012.10.04.
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 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.828

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.830

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.849

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.888

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 18, 25

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.128.959

 ( 541 )  SURECCO

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.005

 ( 541 )  PSVITA

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.006

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012
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 ( 111 )  1.129.011

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.024

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 33

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.032

  
( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.049

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.074

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.132

 ( 541 )  BERYL

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.222
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 ( 541 )  FOCUITY

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.223

 ( 541 )  VANCUITY

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.236

 ( 541 )  DESTER

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.252

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 12, 19

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.310

  

( 546 )

 ( 511 )  1-3, 5, 11, 19-21, 27, 31

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.369

 ( 541 )  SKY RISE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.370

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42
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 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.424

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 14, 16, 18, 20-21, 25-26, 28, 35, 39, 42

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.434

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 21, 31

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.467

 ( 541 )  VEGETALITY

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.496

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.554

 ( 541 )  dealextreme

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.556

  
( 546 )

 ( 511 )  35-36, 41

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.596

 ( 541 )  FILLERINA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2012.10.04.
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 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.627

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.660

 ( 541 )  HYDROSILA

 ( 511 )  7, 12, 17

 ( 580 )  2012.10.04.

 ( 450 )  GAZ 38/2012

 ( 111 )  1.129.728

 ( 541 )  BIOCAD

 ( 511 )  5, 42

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.861

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 12, 14, 25, 28

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.863

 ( 541 )  OTOXOLAN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.865

 ( 541 )  OTONAZYL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.866

 ( 541 )  ECANSYA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012
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 ( 111 )  1.129.867

 ( 541 )  YCOMWYA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.868

 ( 541 )  REWISCA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.872

 ( 541 )  YWASCA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.874

 ( 541 )  OTOXAZOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.887

  

( 546 )

 ( 511 )  35-38

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.894

 ( 541 )  MEDITERRA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.938

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2012.10.11.
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 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.129.942

 ( 541 )  MYSTIC

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.015

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.201

 ( 541 )  FLOWER IN THE AIR

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.205

  ( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.215

 ( 541 )  LEBKUCHENZAUBER

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.225

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.292

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.395
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 ( 541 )  LILA COOL

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.408

 ( 541 )  ESSCITAXIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.426

 ( 541 )  OLEO INTENSE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.452

 ( 541 )  ANCHOR

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.479

 ( 541 )  SNIEZKA NATURE

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.512

 ( 541 )  COFRA

 ( 511 )  16, 35-36, 41, 45

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.546

 ( 541 )  TECTOBIT

 ( 511 )  1, 17, 19, 35, 42

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

 ( 111 )  1.130.587

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2012.10.11.

 ( 450 )  GAZ 39/2012

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  582.339

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  861.668

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  973.236

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  973.801

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  974.771

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  981.114

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  999.199

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.047.655

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.061.963

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.146

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.168

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.192

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.193

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.197

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.205

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.209

 ( 151 )  2012.12.14.
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 ( 111 )  1.114.214

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.263

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.272

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.296

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.313

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.323

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.380

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.392

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.406

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.407

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.408

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.409

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.430

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.472

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.502

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.529

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.550

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.577
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 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.614

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.616

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.618

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.626

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.659

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.114.661

 ( 151 )  2012.12.14.

 ( 111 )  1.115.360

 ( 151 )  2013.01.03.

 ( 111 )  1.115.404

 ( 151 )  2013.01.03.

 ( 111 )  1.115.410

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 111 )  1.115.415

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.418

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.439

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.468

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.488

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.540

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.556

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.599

 ( 151 )  2013.01.04.
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 ( 111 )  1.115.634

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 111 )  1.115.645

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.650

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.651

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.663

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.697

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.115.702

 ( 151 )  2013.01.04.

 ( 111 )  1.116.415

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.437

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.496

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.507

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.520

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.524

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.550

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.554

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.638

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.669

 ( 151 )  2013.01.02.
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 ( 111 )  1.116.673

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.697

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.702

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.748

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.752

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.801

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.853

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.855

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.869

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.874

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.900

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.901

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.902

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.903

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.904

 ( 151 )  2013.01.02.

 ( 111 )  1.116.905

 ( 151 )  2013.01.02.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz. 
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