
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 02353

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01166

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Aniot Péter, Budapest

 ( 541 ) Magyarország legnagyobb őszibarack feldolgozója, a SIÓ

 ( 511 )  29    Magyarországról származó gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

 paradicsomlé főzéshez.

  30    Tea; tea alapú italok.

 32    Magyarországról származó alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; ásványvizek [italok]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények

italok előállításához; limonádék; paradicsomlevek [italok];smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas

 italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

 ( 210 ) M 12 02142

 ( 220 ) 2012.06.21.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 02145

 ( 220 ) 2012.06.21.

 ( 731 )  Töreky Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Borítékok (papíripari); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők,

 címbélyegek; grafikus ábrázolások; hírlevelek; levélpapír; prospektusok; újságok.
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 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közlemények átírása; közvéleménykutatás;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakészállapotba hozása; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás;

 üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás.

  36    Pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 02158

 ( 220 ) 2012.06.21.

 ( 731 )  GAMMA TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BUBORÉK FESZTIVÁL

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások ( áruk; illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 02299

 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra, parazitaölő készítmények, parazitaölő szerek,

 állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

  31    Hal liszt állati fogyasztásra; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak.

 ( 210 ) M 12 02331

 ( 220 ) 2012.07.04.

 ( 731 )  "AKEBA" Mélyépítő és Szolgáltató Kft., Mohács (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02336

 ( 220 ) 2012.07.04.

 ( 731 )  Szalontai RGB Bt., Balatonudvari (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek;kazánszabályozó műszerek.

  11    Napkollektorok(fűtés); adagolóberendezések fűtőkazánokhoz;fűtőkazánok; fűtőkazánok csövei.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; műszaki szakértői tevékenység.
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 ( 210 ) M 12 02342

 ( 220 ) 2012.07.05.

 ( 731 )  DÉLITY BÚTOR Ipari és Kereskedelmi Zrt., Nemesnádudvar (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből;

 ablaktokok, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből;ajtótokok, nem fémből.

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

fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából;ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem

fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek;bútorok; bútorpolcok; fogasok (bútorok); íróasztalok; irodabútorok; kanapék;

karosszékek, sezlonok; kerevetek,pamlagok; komódok,fiókos szekrények; könyvespolcok; pultok ( asztalok);

 szekrények; székek ( ülések); üvegszekrények;vitrinek (bútorzat).

 ( 210 ) M 12 02408

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  KJKM GMBH Szórakoztató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám, dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő

előadások bemutatása; fényképészet;filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; hangfelvételek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók

szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás;

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriókszolgáltatásai];

színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

 televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 02444

 ( 220 ) 2012.07.11.

 ( 731 )  SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészítmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,

 túró készítmények, ésezek ízesített változatai, túródesszertek.

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

sütemények, tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok,
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jégkrémek, fagyasztott krémek; vaníliás krémek,pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű

 készítmények.

 ( 210 ) M 12 02510

 ( 220 ) 2012.07.13.

 ( 731 )  Exicom Rendszerház Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fénymásoló papír; fotópapír; papír fénymásoláshoz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; szövet

 fénymásoláshoz.

9    Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; antennák; anyagok

elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; audiovizuális tanítási eszközök; állványok fényképezőgépekhez;

CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integráltáramkörök]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatolók

[informatika]; csuklótámaszok számítógép használathoz; DVD-lejátszók; egér [informatikai]; egér-alátétek;

elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; fax-berendezések; fejhallgatók; félvezetők;fényemittáló diódák

[LED-ek]; fényképezőgépek; fénymásoló gépek; GPS készülékek; hajlékony (floppy) lemezek; hangfelvevő

készülékek; hangfelvételhordozók; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; háromlábú állványok

fényképezőgépekhez; hordozhatómédialejátszók; hordozható telefonok; integrált áramkörök; interfészek

[informatika]; kábelek, elektromos; koaxiális kábelek; compakt (CD) lemezjátszók; kondenzátorok, elektromos;

konverterek, elektromos; lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez;mágneses adathordozók;

mágneslemezek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérőberendezések, mérőműszerek; mikrofonok;

mikroprocesszorok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; műholdas

navigációs készülékek;navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez;

olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített optikai adathordozók; optikai

lemezek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; összeadógépek;pendrájvok [USB]; processzorok [központi

adatfeldolgozó egységek]; rádiótelefon készülékek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; szavazógépek;

számítógép billentyűzetek számítógép memóriák; számítógép programok [letölthető]; számítógépek;számítógépes

játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számológépek; szoftverek, rögzített;

szövegszerkesztő gépek; szünetmentes áramforrások; telefon üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok;

telefonkagylók;telefonkészülékek; televíziós készülékek; vakuk [fényképészet]; vetítővásznak; vetítővásznak

[fényképészet]; vezetékcsatornák, elektromos videokamerák; videokazetták; videomagnók, képmagnók;

 videoszalagok; villamos kábelek; vonalkód leolvasók.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek]

bérlete; kutatás és fejlesztés mások részére;mechanikai kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység;

műszaki tervtanulmányok készítése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógépszoftver tanácsadás; számítógép

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes

rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek

tervezése;számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotásaés fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 12 02515

 ( 220 ) 2012.07.13.

 ( 731 )  Etalon 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) ELIXIW
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 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 02529

 ( 220 ) 2012.07.16.

 ( 731 )  Mező Péter, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 ) TECHNOMONT

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

  35    Reklámozás; üzleti felvilágosítás;tájékoztatás.

  37    Építkezések és javítások.

 42    Mérnöki munkák, mérnöki-szakértői munkák, beruházás és építményfenntartás szervezése, lebonyolítása és

 beruházási fővállalkozás, termelőeszköz kölcsönzés, lízing.

 ( 210 ) M 12 02639

 ( 220 ) 2012.08.15.

 ( 731 )  OWN-X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szedlár Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek; nyomtatók számítógépekhez.

 ( 210 ) M 12 02686

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett

 szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 12 02687

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Ács-i! Autós Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok, autóakkumulátorok és általában járművek akkumulátorai.

 ( 210 ) M 12 02689

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Jorga András, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapuvári Krisztina, Körmend
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( 546 )

 ( 511 )   20    Ágybetétek (matracok).

 ( 210 ) M 12 02690

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Keczán és Társa Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  Tankóczi Zsombor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépkocsik karbantartása és javítása, járművek karbantartása.

 ( 210 ) M 12 02697

 ( 220 ) 2012.07.27.

 ( 731 )  Balogh Tamás Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mayer Erika, Mayer & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lifetilt

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 12 02704

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  REALCOMP Informatikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

 vezetésére, kapcsolására, átalakítására.

 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 02733

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  Layer Kft., Szeghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    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).

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02784

 ( 220 ) 2012.08.02.

 ( 731 )  DISCODIS, société par action simplifée, Paris (FR)

 ( 300 )  12/3920561 2012.05.16. FR

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

 ( 541 ) KERING

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, zsírtalanító és dörzsölő

 szerek; szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  14    Ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; nemesfémből készült művészeti tárgyak.

 18    Aktatáskák, levéltárcák, erszények, kézitáskák, hátizsákok, utazótáskák, strandtáskák, sporttáskák,

ruhatáskák utazáshoz, kulcstartók (bőráru); állatbőrök; bőröndök és kofferek; esernyők, napernyők és sétapálcák;

 ostorok, lószerszámok és nyerges áruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28    Gyermekjátékok; torna- és sportcikkek kivéve ruházat, cipők és szőnyegek; sífelszerelések, nevezetesen

sílécek, szörfdeszkák, síbotok, sításkák; valamennyi típusú labda játékokhoz és sporthoz; teniszütők,

pingpongütők, tollaslabda ütők és squash ütők;krikett ütők, golf ütők, hokiütők; teniszlabdák és tollaslabdák;

pingpongasztalok; görkorcsolyák; sporthálók; sportkesztyűk; térdvédők, könyökvédők, bokavédők és

lábszárvédők sportoláshoz; golftáskák, táskák és tokok teniszütőkhöz, pingpongütőkhöz,tollaslabda ütőkhöz,

 squash ütőkhöz, krikettütőkhöz és hokiütőkhöz.

 35    Üzletvitel; üzleti adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi adminisztráció; üzleti tájékoztatás;

segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi üzletvitelhez; üzletvitel és szervezési tanácsadás; reklámozás;

adóbevallások elkészítése; piackutatás;szakvélemény adása gazdasági ügyekben; gazdasági előrejelzések;

marketing kutatások; marketing tanulmányok; marketing szolgáltatások; árverések; számítógépes iratkezelés;

statisztikai adatok gyűjtése és rendelkezésre bocsátása; közönségszolgálat;közvélemény-kutatás; kiskereskedelmi

szolgáltatások és online kereskedelmi szolgáltatások kozmetikai áruk, parfüm áruk, ékszerek, órák és karórák,

bőráruk, ruhaneműk, lábbelik, valamint sport és tornaszerek vonatkozásában; segítségnyújtás

üzletvitelhez,valamint üzletviteli és szervezési tanácsadás szociális-nevelési, kulturális, környezetvédelmi,

 megújuló energiák és fenntarthatóság területeken.

 36    Biztosítás; bankügyletek; ingatlan ügyletek; ingatlan működtetés; vagyonkezelés; ingatlanbecslés; pénzügyi

elemzés; biztosítási információk; tőkebefektetések; hitelkártya szolgáltatások; pénzváltás; pénzügyi tanácsadás;

alkuszi tevékenység, tőzsdeügynökitevékenység, hitelirodák; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése,

megtakarítások; pénzügyi becslések (biztosítás, bankügyletek, ingatlan ügyletek); adóval kapcsolatos becslések;
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vagyonkezelés; finanszírozás előkészítése; pénzügyi információkbiztosítása; alapok létrehozása; tőkebefektetések

új cégek létrehozásához; pénzügyi szolgáltatások interneten keresztül; pénzügyi támogatási szolgáltatás; pénzügyi

támogatás (szponzori tevékenység); biztonságos fizetést lehetővé tevő szolgáltatások atelekommunikáció és

 számítógép hálózatokon keresztül; voucherek, utazási csekkek, csekkek és hitellevelek kibocsátása.

 38    Telekommunikáció; üzleti tranzakciókhoz való hozzáférés biztosítása elektronikus kommunikációs

hálózaton keresztül; televízió programok; kábeltelevízió programok; mobiltelefon szolgáltatások;

rádiókommunikációs szolgáltatások; telefonkommunikációsszolgáltatások; dokumentumok és adatok elektronikus

átvitele számítógép terminálokon; üzenettovábbítás elektronikus átvitel által; elektronikus levelezés; elektronikus

üzenetek tárolása és továbbítása; faxtovábbítás, fizetős (payper-view) televízióműsor;videókonferencia

lebonyolítása; táviratküldés; teletext szolgáltatás; hozzáférés biztosítása online portálokhoz; elektronikus

 hangüzenet küldése; interneten történő kommunikáció; műholdas átvitel.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportesemények szervezése és

létrehozása; testnevelés; fitnesz és testnevelési központok működtetése, nevezetesen testgyakorlások és

testnevelési órák megszervezése éslevezetése; fedett stadionok, tornatermek, valamint torna- és sportszerekkel

felszerelt sportcsarnokok működtetése; nevelési jellegű szponzori és védnökségi tevékenység az ökológia, a

 környezetvédelem és a fenntarthatóság területén.

 ( 210 ) M 12 02836

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  EU-FERR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nádudvar (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 02883

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kóródi Sándor, Debrecen

  
( 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 02889

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  SZENTKIRÁLYI ÚJ TAVASZ Kft, Szentkirály (HU)

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

 ( 541 ) SZENTKIRÁLYI ÚJ TAVASZ

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02892

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Stahl Judit, Budapest (HU)

 ( 541 ) STAHL TV

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03042

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Coca-Cola Adria d.o.o.(a company indorporated under the laws of the state of Croatia), Zagreb (HR)

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

 ( 541 ) BISTRA

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 03072

 ( 220 ) 2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Joker

 ( 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 03079

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Nadir Lalji, Budaörs (HU)

 ( 541 ) LA DIVA

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

 ( 210 ) M 12 03084

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  "CZIBERE" Ipari és Kereskedelmi Kft., Gyál (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03092

 ( 220 ) 2012.08.28.

 ( 731 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CINEMA CITY

 ( 511 )  41    Film vetítés, film terjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés és szponzorálási tevékenység az előzőekkel

kapcsolatban, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése,

 mozifilmek kölcsönzése, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 03093

 ( 220 ) 2012.08.28.

 ( 731 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: filmvetítés, filmterjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés

 és szponzorálási tevékenység azelőzőekben felsoroltakkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 03095

 ( 220 ) 2012.08.28.

 ( 731 )  Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, Hajdúszoboszló (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03097

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos Szerencsejáték Zrt., 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
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 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 03103

 ( 220 ) 2012.08.29.

 ( 731 )  Tóth-Metál Bt., Sirok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03113

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  Hradszky György, Szigethalom (HU)

 Dömök Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03143

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03222

 ( 220 ) 2012.09.10.

 ( 731 )  BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; biológiai

készítmények, nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; talajjavító készítmények; talajjavítók;

talajkondicionáló vegyi termékek; mikroorganizmuskészítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati

használatra; mikrobiológiai készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények;

 gyógyszeralapanyagok, és segédanyagok [vegyi termékek].

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); peszticidek
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(kártevő irtószerek); növényvédőszerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; biológiai készítmények állatgyógyászati

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03227

 ( 220 ) 2012.09.10.

 ( 731 )  Fu Weiguan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03234

 ( 220 ) 2012.09.10.

 ( 731 )  "Imrei István" Szolgáltató, Szállító és Szállítmányozási Kft., Kunszentmárton (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03276

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  "UNIFORM" Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Építésben az "UNIFORM" Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; állványozás; építés.

 ( 210 ) M 12 03277

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, nevezetesen vodka.

 ( 210 ) M 12 03278

 ( 220 ) 2012.09.12.

 ( 731 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, nevezetesen vodka.

 ( 210 ) M 12 03282

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Manhattan Development Global Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Faludi Zoltán, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 03283

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Ingatlanügyletek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 03284

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)

 ( 541 ) ANGEL

 ( 511 )  3    Bambuszpálcikás helyiség illatosító, papírtasakos szekrényillatosító, fürdőkristály.
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  21    Fésűk, szivacsok.

 ( 210 ) M 12 03289

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Reklámkocsma Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Rendezvényszervezés; konferenciák szervezése, lebonyolítása; kongresszusok lebonyolítása; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás; oktatás; szakmai és szórakoztató előadások

 szervezése,lebonyolítása.

  43    Vendéglátóipar; rendezvényhez termek kölcsönzése; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03297

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Szilágyi Péter, Újfehértó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 12 03304

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Auth Impex Kft., Mohács (HU)

 ( 740 )  Korom Csilla, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  40    Anyagmegmunkálás, fémmegmunkálás, forgácsolás hagyományos esztergával és CNC géppel, marás CNC

megmunkáló központokkal, rozsdamentes anyagok hegesztése, nyomástartó edények gyártása (különböző

 méretben).

 ( 210 ) M 12 03317

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  OLD FLAT Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) trafiq

 ( 511 )  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).

 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).
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 ( 210 ) M 12 03319

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  OLD FLAT Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 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 03320

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Molnár Dorottya, Budapest (HU)

 ( 541 ) THE SENSE

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek; ékszerek,

drágakövek; órák és más időmérő eszközök- ékszerek; fülbevalók; gyűrűk; karórák; kulcskarikák és a hozzájuk

 tartozó díszek; láncok; medálok;nyakláncok; karkötők.

 18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök;

esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok - bőröndök, kézitáskák; ernyők,

esernyők; erszények, pénztárcák; kézitáskák;kofferek; levéltárcák; piperetáskák üresen; mobiltelefon és tablet

 hátlapok, tokok.

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák - árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; információ és tanácsadás

fogyasztóknak; kereskedelmi vagy reklámcélúkiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; partyszervezés; marketing; internetes kommunikáció; közösségi oldal üzemeltetése; weboldal

 üzemeltetés; blogírás.

 38    Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálóhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; webshop

 üzemeltetés; internetes kommunikáció; közösségioldal üzemeltetési; weboldal üzemeltetés; blogírás.

 ( 210 ) M 12 03321

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Epho Tanácsadó és Pénzügyi Kft., Jászapáti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli, egyéb
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 vezetési tanácsadás.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szakmai, tudományos,

 műszaki tevékenység,természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03326

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) KOLIKEN

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kerékpár karbantartás, javítás és szervízvizsgálat.

 ( 210 ) M 12 03338

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  RAAB DIGITAL Informatikai Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

  41    Szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03339

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03340

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 2. szám, 2013.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M73



 ( 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 03351

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  Foldana Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Foldana

 ( 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).

 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 03354

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) OTP Bank, a kamattámogatással nyújtott lakáshitelek szakértője

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás,

szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyéb

hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmekformájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül,

sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű

hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton,telefonon, mobil telefonokon keresztül;

 egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése,alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, nevezetesen gépjármű lízing; életjáradék és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások(nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgy és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás,ingatlanlízing, ingatlankezelés,

lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele; sport-

 és kulturális tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése ésszervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 12 03355

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  GEORGA Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, éttermek, kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése,

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 03378

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Gold Acél Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) GOLD ACÉL

 ( 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 03399

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Guy Dymschiz, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03417

 ( 220 ) 2012.09.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépprogramok, periféria.

  41    Képzés vállalatirányítási szoftver használatának terén.

  42    Műszaki szolgáltatások; ipari elemző szolgáltatások; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03418

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  CARI-WASH Autómosó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen
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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, levesek, leves

 készítmények, főzelékek, zöldséglevekfőzéshez.

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

péksütemények és cukrászsütemények, palacsinták, kekszek, snack ételek; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

 élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,ételízesítők, fűszerek, fűszerkeverékek, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés), éttermek, étkezdék, gyorséttermek, bárok, kantinok, kávéházak.

 ( 210 ) M 12 03419

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Thurzó és társai Egészségügyi Betéti Társaság, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

  44    Orvosi ellátás.

 ( 210 ) M 12 03421

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Távadók, transzmitterek [távközlés]; elektronikus jeladók.

 ( 210 ) M 12 03423

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto (SI)

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

 ( 541 ) ANALGESIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03428

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  SALVUS Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)

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

 ( 541 ) SALVUS

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, napernyők, ernyők,esernyők; botszékek;

bőröndök, kézitáskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok,válltáskák, kézitáskák, kozmetikai táskák, piperetáskák,
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 strandtáskák,ruhatáskák utazáshoz,sporttáskák.

 24    Ágyneműk; arctörlők, arctörülközők textilből; kendők arcfesték eltávolítására textilből, mosdókesztyűk;

textilanyagok lábbelikhez, törülközők; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; háztartási textíliák

 (konyhai törülközők,kéztörlők, konyharuhák).

 25    Alsóneműk, alvómaszkok, fejfedők kozmetikai és fürdőzési célra, felsőruházat; fürdőköpenyek,

fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőruhák, fürdősapkák, strandruhák, fürdőszandálok, fürdőcipők,

fürdőpapucsok; textilből készült házicipők, papucsok, lábbelik;köntösök, pongyolák; ingek, pólók, pulóverek;

 sapkák, sálak, tarka selyemkendők, zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 12 03430

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  VIAT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pereszteg (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03439

 ( 220 ) 2012.09.21.

 ( 731 )  Süttői Travertin Márványlapgyártó Kft., Süttő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 12 03451

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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).

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).
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 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).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 falikárpitok (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).

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

 ( 210 ) M 12 03453

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Magyar Termék Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
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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).

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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).

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyiáru).

 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
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szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 falikárpitok (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).

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

 ( 210 ) M 12 03477

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Szent Antal Pincészet Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szigliget (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szent Antal Pince

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

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

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03487

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  TM Öntöde Kft., Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelem.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (a nizzai osztályozás betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatásra).

 40    Anyagmegmunkálás (a nizzai osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatásra).

 ( 210 ) M 12 03489

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Sitetalk Ltd., Victoria (SC)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok 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    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 03494

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Realio Informatikai Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03497

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Pataki Bau Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pataki Bau

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03500

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)
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 ( 740 )  Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) PIANO

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; bevonó anyagok;

 színezőanyagok.

  19    Építőanyagok; nem fémből.

 35    Festékek és építőipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek és építőipari anyagok reklám

 és marketing tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 03507

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  ELTEC Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pördeszka

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 03508

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  ELTEC Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Röpdeszka

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 03515

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03540

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  PORT. Data Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk

 számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; információk szabadidős és kulturális programokról; TV, színház,

 moziműsor és filmajánló internetesweboldal működtetése [információszolgáltatás].

 ( 210 ) M 12 03541

 ( 220 ) 2012.09.27.
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 ( 731 )  Ászári Mezőgazdasági Zrt., Ászár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 31    Gabonafélék, vetőmagok, hüvelyes növények, olajos magok, takarmánynövények és egyéb mezőgazdasági

 termények, tápanyagok állatok számára.

 44    Növénytermesztési és állattenyésztési tevékenység és szolgáltatások, mezőgazdasági bérmunkák,

 mezőgazdasági gépkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 03543

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  EsoTV Limited, Msida MSD1703 (MT)

 ( 740 )  dr. Törőcsik Tamás, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Spiritum

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatirutatás számítógép fájlokban mások számára, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése) mások számára; eladási propagandamások számára; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) tetjesztése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; telemarketing szolgáltatások; televíziós

 reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; fórumok

biztosítása az interneten; rádióadás; rádióadás [ műsorszórás]; számítógép terminálok közötti összeköttetések;

távközlési csatornák biztosításatávvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;

telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; televíziós mu"sorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások

[rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képektovábbítása számítógépek segítségéve!;

 üzenetek küldése.

 41    Coaching [tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előOadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; fotóriportok készítése; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás];konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramokkészítése; rádiós szórakoztatás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai); szemináriumok rendezése és vezetése;

szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás);videofilmezés; videofilmgyártás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; kézírás elemzése

[grafológia]; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
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számítógép programok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatbs tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramokkorszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

  45    Horoszkóp elkészítése; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 12 03555

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  RG-Net Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

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

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

 szereplővalamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (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; alternatív vitarendezési

 szolgáltatások; betörés elleni és biztonságiriasztás figyelése; biztonsági zárak kinyitása.

 ( 210 ) M 12 03646

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Barta 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosiné Szántó Krisztina, Sárbogárd

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépkocsik karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 12 03647

 ( 220 ) 2012.10.01.

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

 ( 541 ) ICT EURÓPA TENDERHÁZ

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03654
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 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  AIRMATIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

  
( 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 03681

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Keszthelyi Ottó, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 03705

 ( 220 ) 2012.10.02.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03706

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 ( 210 ) M 12 03709

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  "NYÍRACSÁDI DÓZSA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíracsád (HU)

 ( 541 ) NYÍRACSÁDI DÓZSA

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03713

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  Főnix Intertaxi Kft., Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés;taxi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 03742

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03743

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03744

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03745

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03746

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03747

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03751

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  "Miskolczi Borbarátok Társasága Közhasznú Egyesület", Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Vajda Sándor, Miskolc
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 ( 541 ) Borangolás

 ( 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), valamint a borkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás), valamint a borkultúrával kapcsolatos vendéglátás, szállásadás.

 ( 210 ) M 12 03754

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  W Oiltrade Kft., Martfű (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03850

 ( 220 ) 2012.10.11.

 ( 731 )  Poli Computer PC Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03851

 ( 220 ) 2012.10.11.

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

 ( 740 )  dr. Békés Ádám, Budapest

 ( 541 ) DiVino

 ( 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 03899

 ( 220 ) 2012.10.15.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 2. szám, 2013.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M90



 ( 731 )  Lagross Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, projekttervezés.

  37    Építkezés, építés, beruházások kivitelezése, épületek energetikai kivitelezése.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás, műszaki szolgáltatások, projektek műszaki megalapozása és tervezése,

 épületek energetikai üzemeltetése.

 ( 210 ) M 12 03900

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  Lagross Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, projekttervezés.

  37    Építkezés, építés, beruházások kivitelezése, épületek energetikai kivitelezése.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás, műszaki szolgáltatások, projektek műszaki megalapozása és tervezése,

 épületek energetikai üzemeltetése.

 ( 210 ) M 12 03901

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  EnergoSys Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, projekttervezés.

  37    Építkezés, építés, beruházások kivitelezése, épületek energetikai kivitelezése.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás, műszaki szolgáltatások, projektek műszaki megalapozása és tervezése,

 épületek energetikai üzemeltetése.

 ( 210 ) M 12 03906

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  Síküveg Kereskedelmi és Feldolgozó Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04037
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 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  Umwelt Technik Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04103

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Aqua Maxima Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04211

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina, 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 04248

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Edina, Szerencsejáték Zrt., 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 04251

 ( 220 ) 2012.11.16.

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

 ( 740 )  Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

 ( 541 ) CitroSztár

 ( 511 )  32    Szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;szörpök és más

készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes

gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok,alkoholmentes koktélok,eszenciák italok előállításához, limonádék,

 smoothie-k[gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 ( 210 ) M 12 04254

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EVENTUS

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb,digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással

működő készülékekhez;regiszterespénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

 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 04286

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Manna Natúr Kozmetikum Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász György, dr. Juhász György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szappantündér

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
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(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04356

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) GENTILION

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04358

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) RUBESSA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04482

 ( 220 ) 2012.12.11.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04507

 ( 220 ) 2012.12.13.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) KLEODINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 119 darab közlést tartalmaz.
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