
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03448

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  Képes Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) tárhelypark

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás), vásárlási megrendelések ügyintézése, üzleti

 információk, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, e-mail, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, fórumok biztosítása az

interneten, hozzáférés biztosításaadatbázisokhoz, hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz,

információszolgáltatás távközlési ügyekben, műholdas átvitel, számítógép terminálok közötti összeköttetések,

 üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetekküldése.

 42    Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, műszaki kutatás,

műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása,számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása,

számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése,

számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek elemzése, számítógépesrendszerek távfelügyelete,

számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok

kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 11 03894

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  MasterCard Europe Sprl., Waterloo (BE)

 ( 541 ) 'Ha akarom a mobilom..., ha akarom a bankkártyám'

 ( 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; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

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

készülékek; számítógépes hardver, számítógépes szoftver és számítógépes programok; számítógépes hardver és

titkosítószoftverek, titkosító kulcsok, digitális tanúsítványok, digitális nyugták; digitális aláírások, biztonságos

adattároláshoz és -visszakereséséhez és bizalmas felhasználói információk továbbításához használt számítógépes

szoftverek egyének általhasználatra, bankok és pénzintézetek; kódolt mágneskártyák és integrált áramkört

tartalmazó kártya ("smartkártyák"); bevásárló kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétesi kártyák, és fizetési

eszközként használható kártyák; kártyaleolvasó; olyanszámítógépes szoftver, mely lehetővé teszi a smart-kártyák

a terminálókkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telekommunikációs felszerelés; eladási tranzakciós pontok

termináljai és számítógépes szoftver ügyleti és pénzügyi információ átvitelére,megjelenítésére és tárolására,

pénzügyi szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát

felismerő berendezések (transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák,

bankkártyák,hitelkártyák, betétes kártyák és fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; fizetési, banki,
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hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-, automatikus bankjegykiadó, tárolt érték-, elektronikus pénzátutalási,

elektronikus fizetésiszolgáltatásoknak, számlafizetési adatok elektronikus feldolgozásának és továbbításának,

pénzkiadási, tranzakcióhitelesítési, útvonalválasztási, hitelesítési és rendezési szolgáltatásoknak, hamisítás

érzékelésének és hamisítás elleni küzdelemnek,összeomlás utáni helyreállítási és titkosítási szolgáltatásoknak

segítésére és adminisztrálására szolgáló számítógépes hardver- és szoftverfelületek; tudományos berendezések és

műszerek; mágneses adathordozók, hanglemezek; árusító automaták ésérmebedobással működő berendezésekhez

készült szerkezetek; pénztárgépek; adatfeldolgozási berendezések; számítógépek, számítógépes hardverek,

számítógépes szoftverek és számítógépes programok; távközlési és villamos készülékek és eszközök, azaz

adatok,beleértve hang vagy képek bejegyzésére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek;

könyvelőgépek; adatok, beleértve hang vagy képek bejegyzésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló

berendezések; mágneses adathordozók; pénzügyi számlákszámítógépes világhálón keresztüli nyomonkövetésére,

kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés; számítógépes hardverek és szoftverek, különösképpen helyi és

nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és használatára;memóriakártyaleolvasó

rendszerek és memóriák adatait olvasó rendszerek, beleértve az interált áramköri memóriákat és

bankkártya-memóriákat is; elektronikus kiadványok (letölthető); nyomtatóberendezések, beleértve adatfeldolgozó

rendszerek és pénzügyitranzakciós rendszerek nyomtatóberendezéseit is; készpénzkiadó automaták banki

létesítményekhez; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek és szoftverek fizetési tranzakciók

megkönyítésére elektronikus eszközök által; számítógépes hardver éstitkosítási szoftver, titkosítási kulcsok,

digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és pénzintézetek által használt bizalmas ügyfél

információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló szoftver; kódolt mágneskártyák ésintegrált áramkört

tartalmazó kártya ("smartkártyák"); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák

hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák azonosítási célokra; hologrammal

ellátottkártyák; vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, debit-kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák,

elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és fizetőkártyák, mindezek kódolva; bankkártyák, beleértve a

nyomtatott bankkártyákat és amágneses memóriákat vagy integrált áramköri memóriákat használó bankkártyákat;

kártyaleolvasó; leolvasók mágnesesen kódolt kártyákhoz, elektronikus adathordozó kártyák, leolvasók

mágnesesen kódolt kártyákhoz, leolvasók elektronikus adathordozókártyákhoz, elektronikus titkosító egységek,

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi szolgáltatásokhoz, a bank-

és távközlési iparban való használatra; olyan számítógépes szoftver, mely lehetővé teszi asmart-kártyák a

terminálókkal és leolvasókkal való kapcsolatát; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe ágyazott

számítógépes chipek; telekommunikációs felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftver ügyleti és pénzügyiinformáció átvitelére, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi szolgáltatásokban,

bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő berendezések

(transzponderek); elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák,bankkártyák, hitelkártyák, betétes kártyák és

fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; automatikus bankpénztári gépek; eladási promociók (mások

számára); számítógép-perifériák és elektronikus cikkek, nevezetesen számológépek,zsebhatáridőnaplók, személyi

 digitális titkárok (PDA-k) és riasztók.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen cégek

közötti fizetések és kapcsolódó átutalási adatok elektronikus feldolgozása; elektronikus számlabenyújtási és

fizetési szolgáltatások számlázócégek, ügyfélszolgálati szervezetek és fizetési szolgáltatók részére; elektronikus

pénz- és valutaátutalásokhoz kapcsolódó tranzakcióhitelesítési és -rendezési szolgáltatások; számlázási és

átutalási adatok feldolgozása és közvetítése mások részéreszámítógépes informatikai világhálózaton keresztül;

számla fizetési szolgáltatások; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások; on-line bank tevékenység;

pénzügyi szolgáltatások; bankügyletek és hitel szolgáltatások; hitel kártyák, debit kártyák,charge kártyák és

megőrzött érték kártyák szolgáltatásainak biztosítása; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-, terhelési, pénzkifizetési,

tárolt értékhez való hozzáférési szolgáltatások; hitelkártyához, debitkártyához, vevőkártyához valamint előre

fizetettkártyához és tárolt értéket hordozó kártyához kapcsolódó szolgáltatások; csekkhitelesítési és

csekkbeváltási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, azaz bankügyletek, hitelkártyás szolgáltatások, betéti
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kártyás szolgáltatások, feltöltő kártyásszolgáltatások, tárolt értéket hordozó kártyákon keresztül felkínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel- és betéti tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénz-kifizetés, csekkek ellenőrzése, csekkekbeváltása, letét-hozzáférési és készpénzkiadó

automatás szolgáltatások, tranzakciók hitelesítésének és kiegyenlítésének szolgáltatásai, tranzakciók egyeztetése,

készpénzkezelés, pénzösszegek összevont kiegyenlítése, a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatosviták összevont

feldolgozása, kiegyenlítés/egyeztetés, és pénzmozgatási szolgáltatások a fizetőkártyák terén, elektronikus

fizetés-feldolgozási szolgáltatások, a fizetési tranzakciók hitelesítésének és ellenőrzésének

szolgáltatásai,értékcsere-szolgáltatások, azaz az elektronikus kereskedelmet segítő biztonságos elektronikus

készpénzes tranzakciók és elektronikus készpénzes tranzakciók nyilvános számítógépes hálózatokon keresztül,

elektronikus pénzátutalás, pénzügyiinformációnyújtás, azaz hitelkártyák és betéti kártyák adatai és beszámolók

ezekről, pénzügyi nyilvántartások kezelése, elektronikus pénzátutalási és devizaváltási szolgáltatások, pénzügyi

becslési és kockázatkezelési szolgáltatások mások részére avásárlói hitelezés terén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említettszolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési

szolgáltatások;online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultáció; automata bankpénztárgépi

szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mindonline módon, számítógépes adatbázison vagy távközlési

eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosok pénzügyi tranzakcióihoz kapcsolódó

feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és kivétek

közlésekártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi engedélyezési

szolgáltatások a pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazási biztosítási szolgáltatások;

utazási csekkek és utazási bonok kiadása ésbeváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi információk

hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása; elektronikus készpénzátutalási és valutaváltási

szolgáltatások; távolsági kifizetési szolgáltatások; megőrzött érték elektronikuserszények szolgáltatások,

elektronikus alapok biztosítása és valuta transfer szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, előfizetett

telefon híváskártya szolgáltatások, készpénz kiadási szolgáltatások és tranzakció hitelesítési és

intézésiszolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosítóeszközökkel (válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján;

csekk-megerősítés szolgáltatások; mind utazásicsekkel és utazási nyugtával kapcsolatos kiadási és visszavásárlási

szolgáltatások; mobil távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli

eszközökön keresztüli kifizetési szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatásoktámogatására; hitel- és terhelési

tranzakciók feldolgozása telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; online, elektronikusan digitalizált

információt alkalmazó, hálózati vagy egyéb elektronikus eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások

akiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, nevezetesen értékek biztonsági

átváltása, beleértve az elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; pénzügyi

szolgáltatások biztosítása telefononkeresztül és globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével; elektronikus

levelezési szolgáltatások; elektronikus pénztárca-szolgáltatások éspénzletét-szolgáltatások telefonon és az

interneten; elektronikus pénztárca-számla szolgáltatások, nevezetesen online elektronikus pénzszámlák és

szolgáltatások biztosítása ügyfelek és online kereskedők számára, amely révén az ügyfelek pénzzel töltik

felelektronikus pénztárca-számláikat, az ügyfelek és online kereskedők (cégek) pedig fizetéseket és átutalásokat

küldenek és fogadnak az interneten keresztül; tárolt értéket hordozó számlák feldolgozása, nevezetesen a

kereskedők (cégek) ügyfeleinek (akik atermékekért hitelkártyák, betéti kártyák vagy fizetőkártyák használata

révén fizetnek) ellátása egy e-wallet-számlával a cég részére indított biztonságos kifizetések végrehajtásához;

befizetés-feldolgozó létesítmények vagy befizetési szolgáltatókszolgáltatásai online és egyéb kereskedők (cégek)

számára, nevezetesen ügyfelek által a kereskedők részére végrehajtott befizetések feldolgozása többféle
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csatornán, többek között online és automatikus telefonon keresztül; vásárlók személyazonosságának

éstranzakciók hitelesítése elektronikus kereskedelmi tranzakciókhoz; ingatlan szolgáltatások; ingatlan

szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanbefektetés menedzsment; vagyon befektetések;

ingatlanbiztosítási szolgáltatások; vagyontárgyaktulajdonosai számára kínált biztosítás; vagyonbiztosítási

szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; közvetői tevékenység az ingatlan ágazatban; ingatlanok értékbecslése;

ingatlan ügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslési és felmérésiszolgáltatásai; ingatlankezelés;

ingatlanokhoz kapcsolódó pénzügyek adminisztrációja; ingatlanhitelek; ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó

pénzügyi szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó pénzügyi ügynökségi szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz és

épületekhezkapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárláshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanfedezetre kötött hitelmegállapodások szervezése; ingatlanok osztott tulajdonának szervezése;

ingatlanvásárlásfinanszírozás biztosításának szervezése;segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek

megszerzéséhez; tőkebefektetés ingatlanba; kereskedelmi vagyonbefektetési szolgáltatások; tulajdonszerzéshez

kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;öröktulajdon

pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásának szervezése; ingatlanlizing;

ingatlanlizing; ingatlanlízing; ingatlanlízing; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások;ingatlanok értékbecslése; tulajdonportfolió-kezelés; ingatlankezelés; ingatlantulajdonláshoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az ingatlanértékelésel kapcsolatban; társasági

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadásiszolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó számítógépesített tájékoztatás;

ingatlan tanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachoz kapcsolódó tájékoztatás;

ingatlanszerzéshez kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások;ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati

szolgáltatások; jelzálog-finanszírozás és vagyonbiztosítás; pénzügyi szolgáltatások biztosítása számítógépes

világhálózat, az internet vagy mobil távközlés segítségével vételi kérelmek benyújtása, elfogadása,adatrögzítése

és egyeztetése céljából; fizetési megoldásokra, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya- és

készpénzkiadóautomata-szolgáltatásokra vonatkozó szaktanácsadó szolgáltatások; fizetési megoldások

megvalósítása; a hitelkockázatokbecslése; visszatérítési program menedzselése; e-banki szolgáltatások; a

megfelelés menedzselése; a nagy kockázatú folyószámlák kezelése; a részletes naplók elemzése, azaz a pénzügyi

tranzakciók dokumentációinak elemzése; pénzügyi adatbázisok kezelése;információ nyújtása számítógépes

adatbankból vagy az internetről a pénzügyi szolgáltatások területén; pénzügyi információk terjesztése az

 interneten és más számítógépes hálózatokon keresztül.

 38    Távközlés; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások; internet alapú telekommunikációs

szolgáltatások; adat kommunikációs stolgáltatások; globális távadatfeldolgozó hálózatokon folyó, beleértve

internet villamos adatátadás; szolgáltatásokszámítógépes adatbankból vagy internetről származó információk

továbbítása, biztosítása vagy bemutatása érdekében a pénzügyi szolgáltatások területén; telefon kapcsolattal

működő elektronikus képfeldolgozó felhasználásával folyó adatátadás; elektronikusposta, üzenetküldesi és

üzenetfogadási szolgáltatások; közvetítési szolgáltatások; többfelhasználós hozzáférés biztosítása olyan

számítógépes biztonsági információs hálózathoz, aminek célja pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó

 információsorozat átadása ésterjesztése; adatbázisok használati idejének bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 00159

 ( 220 ) 2012.01.18.

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

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László ügyvéd, Taliándörögd

 ( 541 ) The Voice

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 00957

 ( 220 ) 2012.03.23.

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

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) The Voice of Hungary

 ( 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 01561

 ( 220 ) 2012.05.09.

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

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) Magyarország hangja

 ( 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 ide tartozó 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 01765

 ( 220 ) 2012.05.23.

 ( 731 )  Bene Csaba, Budapest (HU)

 Bene Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth 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).

 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 01913

 ( 220 ) 2012.06.01.

 ( 731 )  Körtvélyesi Gézáné, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Turek Gábor ügyvéd, Budapest
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 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 12 02213

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  Victofon Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Victofon Plus

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi, és állatgyógyászati készülékek, műszerek, művégtagok, műszemek és

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44    Orvosi szolgáltatás, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02255

 ( 220 ) 2012.06.28.

 ( 731 )  A PARK Kft. 50%, BUDAPEST (HU)

 YIELD KÉPZŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT. 50%, BUDAPEST (HU)

 ( 541 ) ORGWARE

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági előrejelzések;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások(üzletisegélynyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztásapszichológiai

 eljárásokkal.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése éslebonyolítása; élő előadások bemutatása; filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;könyvkiadás; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek

 kiadása,(nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; videofilmezés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások

részére; web oldalak alkotásaés fenntartása mások számára; gazdasági előrejelzések; konzultáció személyzeti

kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerő toborzás; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

 szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal.

 ( 210 ) M 12 02397

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Alsómocsolád Község Önkormányzata, Alsómocsolád (HU)
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 ( 511 )   21    Edények.

 29    Angolszalonna; baromfi, nem élő; disznóhús; dzsemek; hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya;

húskonzervek; hentesáruk; magvak, feldolgozott; mandula, darált; máj; májpástétom; paradicsomlé főzéshez;

sajtok; savanyú káposzta savanyúságok; sonka;sózott hal; sózott hús; szalonna; szarvasgomba, tartósított; tojások;

 vadhús; zöldségek, tartósított.

 31    Állatok, élő; árpa; bab, friss; baromfiszárnyas, élő; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; bors, paprika

[növény]; borsó, friss; burgonya, friss; dió; gomba, friss; gyökérzöldségek [táplálék]; gyümölcsök, friss;

hagymák,friss [zöldség]; halak, élő;halikra; karácsonyfák; konyhakerti növények,friss; koszorúk élő virágokból;

kukorica; póréhagyma, friss; répa (cukor-); rizs, feldolgozatlan; rizsliszt [takarmány]; szalma [takarmány];

 szarvasgomba, friss; széna; szőlő, friss; szőlőtőkék; takarmány.

 32    Gyümölcslevek; mustok; paradicsomlevek [italok]; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  33    Borok; pálinkák, brandyk.

 41    Oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;

szemináriumok rendezése és vezetése;üdülőtáborok szolgáltatásai [ szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete; étkezdék; éttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban;

kantinok, büfék, étkezdék; nyugdíjas otthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely

 lefoglalása (időleges-); üdülőtáborokszolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 12 02417

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Lévai András, Budaörs

 ( 541 ) Fitt Aqua

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvizek(italok); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; vizek(italok).

 ( 210 ) M 12 02432

 ( 220 ) 2012.07.10.

 ( 731 )  Art 4 Hair Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő szabadalmi ügyvivő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hajmax

 ( 511 )  44    Hajbeültetés, egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, klinikák, orvosi klinikák szolgáltatásai,

 plasztikai sebészet, plasztikai sebészek szolgáltatásai, szépségszalonok, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 12 02519

 ( 220 ) 2012.07.13.

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

 Raiker Kft., Budapest (HU)
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 ( 511 )   33    Borok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02572

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  Everling Kft., Isaszeg (HU)

 ( 740 )  Topor Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; útburkolás.

 ( 210 ) M 12 02595

 ( 220 ) 2012.07.20.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) XIXO

 ( 511 )   29    Sültburgonya chips; burgonyaszirom.

 30    Aprósütemények, teasütemények; cukorkaáru; csokoládé; kakaó; kakaós termékek; karamellák (cukorka);

 kávé; kekszek; sóskekszek; marcipán; müzli; piskóták; pralinék.

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

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

 ( 210 ) M 12 02656

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Káli Gábor, Budapest (HU)

 Schlesinger Haim, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rédei Gábor, Dr. Rédei Gábor Ügyvédi Iroda, 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).
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 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 02657

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Káli Gábor, Budapest (HU)

 Schlesinger Haim, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rédei Gábor, Dr. Rédei Gábor Ügyvédi Iroda, 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 02706

 ( 220 ) 2012.07.30.

 ( 731 )  AGROMOL INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyugy (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

 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 02732

 ( 220 ) 2012.07.31.

 ( 731 )  BIOENERGIA-MASSZA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Győrújbarát (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; fémvédő szerek.

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.
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 ( 210 ) M 12 02781

 ( 220 ) 2012.08.02.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) Pécsi Radler - Nagyon sörös üdítő, nagyon üdítő sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 12 02782

 ( 220 ) 2012.08.02.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) Pécsi Radler - Nagyon üdítő sör, nagyon sörös üdítő

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 12 02804

 ( 220 ) 2012.08.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszerek; fűszeres mártások; ételízesítő [fűszerek]; ételízesítők, fűszerkeverékek; paprika, őrölt [ételízesítő];

 vanília [ételízesítő]; sütőporok; só; mustár.

 ( 210 ) M 12 02873

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02874

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyar Rádió Zenei Együttesei

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02882

 ( 220 ) 2012.08.09.
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 ( 731 )  NÁDLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lukács József, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02890

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Zsember-I-ker Kft., Verőce (HU)

 ( 740 )  Zsemberi Ferenc, Verőce

 ( 541 ) Zsember-I-ker Kft.

 ( 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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02891

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Iker Holding Kft., Verőce (HU)

 ( 541 ) Iker Holding

 ( 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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02971

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Lekvárok; szendvicskrémek; hűtött és mélyhűtött halak és tenger gyümölcsei; joghurt; desszert; túró; sajt;

kolbász; aszalt gyümölcsök; magvak; gyümölcskonzervek; savanyúságok; zöldségkonzervek; halkonzervek;

mélyhűtött hús és vad; mélyhűtött baromfi;olaj; szárazkolbász; szalonna; friss marhahús; egyéb hűtött és nem

hűtött készételek; egyéb hűtött és nem hűtött csemegetermékek; levesek, az összes felsorolt áru magyar
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 származású.

 30    Ecet; fűszerek; tészták; rizs; chips; sütemény; ostya; táblás csokoládé; praliné; friss kenyér; elősütött

termékek; fagylalt; mélyhűtött pizza; baguette; mélyhűtött kész- és félkész ételek; mélyhűtött sütemények;

cukorkák; rágógumi; gyógynövénytea;gyümölcstea; szósz; ketchup; mustár; kávé; egyéb hűtött készételek; egyéb

 hűtött és nem hűtött csemegetermékek; egyéb csokoládé és praliné, az összes felsorolt áru magyar származású.

  33    Magyar származású szeszes italok.

 ( 210 ) M 12 02980

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  T-Paletta Bt., Iváncsa (HU)

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

  

( 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 02982

 ( 220 ) 2012.08.16.

 ( 731 )  Zsindely Centrum Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 02984

 ( 220 ) 2012.08.17.

 ( 731 )  LSC-Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Földmérés.

 ( 210 ) M 12 02991

 ( 220 ) 2012.08.17.

 ( 731 )  Kerba Ruha Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) KERBA

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

 ( 210 ) M 12 03028
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 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Agisys Ipari Keverés és Hajtástechnika Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03034

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Yan Chengle, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) C&Y

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

 ( 210 ) M 12 03035

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Yan Chengle, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) C&Y.ARLNR

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

 ( 210 ) M 12 03058

 ( 220 ) 2012.08.26.

 ( 731 )  BAKTATÓ Kft., Nagykáta (HU)

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

 ( 541 ) BAKTATÓ KFT

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03077

 ( 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.

 ( 210 ) M 12 03080

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Pigniczki és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kistelek (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   24    Díszpárnahuzatok.

 ( 210 ) M 12 03081

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  "WORK METAL" Műszaki és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik

karbantartása és javítása; járművek karbantartása; segítségnyújtás elromlott járművekhez (javítás);

 vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 12 03083

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  Villjav Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03117

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  PHARMATÉKA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Pusztaberki (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények, takarmány adalékok, takarmány kiegészítők, alomkezelő készítmények,

 elsősorban baromfiak bakteriális fertőzésének megelőzésére.

 ( 210 ) M 12 03118

 ( 220 ) 2012.08.30.

 ( 731 )  BM-SPED ZALA Kft., Tormafölde (HU)

 ( 740 )  Korcz István, Zalaegerszeg

  ( 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 03160

 ( 220 ) 2012.09.04.
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 ( 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 jegyzékbe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékbe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékbe tartozó valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03178

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  Galisz Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 210 ) M 12 03179

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  BLUE STREAM Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Bokor Adrienn, Bokor és Nagy Ügyvédi Társulás, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Vízerőmű, vízerőmű berendezései, kiszolgáló eszközei; motorok.

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 03180

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  System 7 Hungária Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Rendezvények szervezése.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 12 03184

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  FEJÉRDUNA-ÉP Kft., Dunaújváros (HU)
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 ( 541 ) Építésben a FEJÉRDUNA-ÉP Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Lakó- és nem lakó épület építése; útépítés.

 ( 210 ) M 12 03192

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  WOOD-2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Fűrészáru, deszkaáru, fűrészelt fa.

 ( 210 ) M 12 03260

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  GEO-BE-KE Út- és Mélyépítő Kft., Alsónána (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint az építési

területen levő szakipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezetékszerelők, fűtésszerelők vagy tetőfedők által

 nyújtott szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 12 03291

 ( 220 ) 2012.09.13.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Bűnök és szerelmek

 ( 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 03323

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  ORSZAK-BORSOD Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fa-, építési anyag

ügynöki nagykereskedelme; gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme; fémáru, szerelvény, fűtési

berendezés nagykereskedelme; vegyi árunagykereskedelme; szerszámgép-nagykereskedelm; iparcikk jellegű bolti

vegyes kiskereskedelem; vasáru-, festék-, üveg kiskereskedelem; egyéb, máshova nem sorolt

 iparcikk-kiskereskedelem; használtcikk bolti kiskereskedelme.

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; építési gipsztermék gyártása; előre kevert beton

gyártása; habarcsgyártás; egyéb beton-, gipsz-, cementtermékek gyártása; kőmegmunkálás; fémszerkezet

gyártása; fém épületelem gyártása;fémfelület-kezelés; villanyszerelés; egyéb épületgépészeti szerelés; gáz

szerelés; épületasztalos-szerkezet szerelése; padló-, falburkolás üvegezés; egyéb speciális szaképítés m.n.s.;

rakománykezelés; egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése; építőipari gépkölcsönzése; mérnöki tevékenység,

tanácsadás; műszaki vizsgálat, elemzés; épületasztalos-ipari termékek gyártása; épületsztalos-ipari termék

gyártás; épületépítési projekt szervezése; út, autópálya építés; vízi létesítmény építése; egyéb m.n.s. építés;bontás;

 építési terület előkészítés; talajmintavétel, próbafúrás; egyéb befejező építés m.n.s; gépjárműkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 03345

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  Schiszler Antal, Pécsvárad (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 03359

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Kommentár Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tranzit rendezvénysorozat

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék; élő előadások lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; klubszolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális,

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; show műsorok szervezése; sportrendezvények

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és nyújtása;szimpóziumok szervezése

 és lebonyolítása; szövegek kiadása; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 03360

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Kommentár Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tranzit - fesztivál a határon

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék; élő előadások lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; klubszolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális,

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; show műsorok szervezése; sportrendezvények

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és nyújtása;szimpóziumok szervezése

 és lebonyolítása; szövegek kiadása; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 03361

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Kommentár Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék; élő előadások lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; klubszolgáltatások;

konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális,

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-műsorok; show műsorok szervezése; sportrendezvények

szervezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és nyújtása;szimpóziumok szervezése

 és lebonyolítása; szövegek kiadása; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 03372

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Lamberg-kastély Kulturális Központ, Mór (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi árura).

  26    Jelvények, nem nemesfémből.

  35    Marketing, reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03374

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Pólótransz Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Címkék, szövött; zászlók nem papírból; zászlószövet.

 25    Dzsekik, dzsörzék(ruházat), egyenruhák, felsőruházat, ingek, munkaruhák, munkaköpenyek, pólók,

 pulóverek, ruhazsebek, sapkák.

 35    Reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

 terjesztése, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése.

 ( 210 ) M 12 03376

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  ÚJ-OPTINERG Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Szenthe Zsolt ügyvéd, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  
( 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).

 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).
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 ( 210 ) M 12 03381

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Dr. Kádár László 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  Korom Csilla, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 03382

 ( 220 ) 2012.09.19.

 ( 731 )  TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) TREBAG

 ( 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 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 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).

 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 03384

 ( 220 ) 2012.09.19.

 ( 731 )  TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) Jóllét Living Lab

 ( 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).

 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).

 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 03386

 ( 220 ) 2012.09.19.

 ( 731 )  "SPORT TV" Vállalkozási Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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 03390

 ( 220 ) 2012.09.19.

 ( 731 )  O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03407

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó aludttej; joghurt; kefir; milk shake-ek (tejalapú frappé italok); tej; tejes italok,

 főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; vaj; vajkrém.

 ( 210 ) M 12 03414

 ( 220 ) 2012.09.20.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M213



 ( 210 ) M 12 03456

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Kovács Mezőgazdasági Kft., Kamut (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Gabonafélék és vetőmagok, napraforgó és szójabab.

  35    Mezőgazdasági terményekkel való kereskedelem.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, mezőgazdasági gépi bérmunkák.

 ( 210 ) M 12 03457

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Geodéziai és térinformatikai tevékenység, - mérési, - tervezési szolgáltatások, szoftver-fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03458

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  ALBA-POLLUX Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek és alkatrészeik, adatfeldolgozó

 berendezések és alkatrészeik, számítógépek és alkatrészeik, adathordozók, szoftverek.

  37    Elektronikai és számítástechnikai javítási, szerelési, karbantartási szolgálatások, rendszergazda-szolgáltatás.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés, fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03463

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  "COLOR-METALL" Fém- és Hulladékfelvásárló és Feldolgozó Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tavaszi Sándor, Ajka

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Külső és belső festés.

  40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03467

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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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).

 ( 210 ) M 12 03468

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03469

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03475

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Farm Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor; valamint tisztított tojások.

 ( 210 ) M 12 03481

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  OXYGEN SMD KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
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( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

 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 03484

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Gemenc Autóház Kft. 100%, Dunaföldvár (HU)

 ( 740 )  Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03492

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  ImmoSensus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Iliás Beatrix, Sopron

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés.

  37    Építés; építkezés felügyelete [irányítás].

 ( 210 ) M 12 03504

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  4 L Group Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Kálmán, 10.sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 ) 4 L Group

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ácsok szolgáltatásai; állványozás;

daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építés; építési tárgyú információk;

építkezések felügyelete,irányítás; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; falazás (kőműves munka);

kőműves munkák; nyílászárók beszerelése; szigetelési szolgáltatások; tapétázás; tetőfedő munkák; útburkolás;

 vakolás (vakolási munkák); vízszigetelés (építőipar);vízvezeték szerelés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fordítói szolgáltatások.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; építési tervkészítés;
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építészet; építészeti konzultáció;minőségellenőrzés; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok

 készítése; várostervezés.

 ( 210 ) M 12 03522

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Állati Párok

 ( 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 03523

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Astro+TV

 ( 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 03524

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Édenkert

 ( 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 03525

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 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,
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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 03526

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 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 03528

 ( 220 ) 2012.09.26.

 ( 731 )  Jim Beam Brands Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Deerfield, Illinois (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Whiskey.

 ( 210 ) M 12 03556

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Budai Trans Kft., Tardos (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03557

 ( 220 ) 2012.09.28.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03568

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  G.L. Pharma Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Központ, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Levelan

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  35    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 12 03576

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Xu Zhigang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 12 03577

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

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

 ( 541 ) VMAX

 ( 511 )   44    Agronómiai és állatállomány táplálási tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03578

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Agronómiai és állatállomány táplálási tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03579

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 12 03584

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  FERROSYS Ipari Termelő és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )   40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03585

 ( 220 ) 2012.10.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 03588

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  "PHARMA-FAMILIA" Gyógyszerészeti Bt., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03589

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  TÁVTÉK Távközléstechnikai tervező, -építő, -és kereskedelmi Kft., Boba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok.

  42    Építési tervkészítés.

 ( 210 ) M 12 03624

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  BÚTORMESTER 2003 Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetet bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

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

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

  37    Bútorasztalos munkák (javítás); bútorok kárpitozása; ablakok és ajtók beszerelése.

 ( 210 ) M 12 03625

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  "GERFA 2005" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) "GERFA 2005" Kft.

 ( 511 )  20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztalok; ágyak; ágykeretek; bútorok;

bútorpolcok; fogasok (bútorok); faszerkezetet bútorokhoz; íróasztalok; irodabútorok; kanapék; karosszékek,

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

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

  37    Bútorasztalos munkák (javítás); bútorok kárpitozása; ablakok és ajtók beszerelése.
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 ( 210 ) M 12 03626

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  FSC Rendszerház Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;

légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; számítógépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása;távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; betörés elleni és

 biztonsági riasztás figyelése; lakásfelügyelet ; tűzjelző készülékek bérlete; üzemek biztonsági felügyelete.

 45    Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; lakásfelügyelet; tűzjelző készülékek bérlete; üzemek

 biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 12 03627

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  "CÍVIS MÁRVÁNY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Gránit; kandallóburkolatok; koporsó- vagy sírfedelek, nem fémből; kő; kőfaragványok; kripták, nem

fémből; lécek, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; márvány; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

mellvédbábok, balluszterek; műkő; művészetitárgyak kőből, betonból vagy márványból; padlók, nem fémből;

sírboltok, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből;

 sírkőlapok, nem fémből; sírkövek; téglák.

  37    Építés.

 ( 210 ) M 12 03628

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Kalmár Építőipari Kft., Tapolca (HU)

 ( 541 ) Építésben a Kalmár Építőipari Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; építés.

 ( 210 ) M 12 03630

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  A.G.L Kft., Sopron (HU)

 ( 541 ) Építésben az A.G.L Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; építés.

 ( 210 ) M 12 03660

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Gép-Liget Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 12 03669

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Siklósi Jenő, Lenti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építési, kivitelezési, javítási, karbantartási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 03674

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Göcsej-Metál Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Építőelemek fémből, fémkapuk, fémajtók, fémtartályok, fémállványzatok, födémek, mennyezetek fémből,

 fémépítmények.

 ( 210 ) M 12 03695

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Lincz és Társa Kft., Mór (HU)

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

  

( 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).

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

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

 keltetőgépek (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03715

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  GROFIN Reklámszolgáltató Kft., Debrecen-Józsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomdai matricák.

 16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, dossziék, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, grafikai reprodukciók,

hírlevelek, jegyek, karakterek, katalógusok, képek, kézi könyvek, könyvecskék, füzetek, levélpapír, matricák,

 noteszok, poszterek, prospektusok,rézkarcok, gravűrök, szórólapok, tányéralátétek papírból.

 35    Marketing, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámozás; reklámszövegek szerkesztése,
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 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, piackutatás, rádiós reklámozás.

  39    Utazások szcrvezése.

  40    Famegmunkálás, festési szolgáltatások.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése, versenyek

 szervezése.

  42    Csomagolástervezői szolgáltatások, grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03720

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Boda László e.v, Jászberény (HU)

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

 ( 541 ) Boda László Magasépítés

 ( 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).

 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 03725

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Mono-A Vill Kft. 100%, Nádasdladány (HU)

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

  

( 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).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03734

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) NEXT

 ( 511 )  29    Hús, húskészítmények,vörösáruk, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhető

húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok,

formában vagy bélben főtt, pácolt húsok,húskonzervek, gyorsfagyasztott hús-, húskészítmények,

 szalonnafélék,étkezési olajok és zsírok, vágási melléktermék és belsőség.

 ( 210 ) M 12 03735

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek; bőrápoló készítmények; krémek

bőrápolásra; olajok kozmetikai használatra; gyógyszappanok; gyógynövény alapú kozmetikai cikkek;

gyógynövény alapú samponok; minden előbb említett árugyermekek számára; gyermekfürdetők;

 gyermekkozmetikumok; gyógynövényalapú gyermekkozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; gyógyteák; herbateák; étrendkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; ásványi és vitamin

étrendkiegészítők; gyógyfüvesétrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; minden előbb említett áru gyermekek

 számára; vitaminkészítmények gyermekek számára.

 30    Kávé, tea, cukor, kakaó, rizs, tápióka, szágó, pótkávék; lisztek és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászati sütemények, ehető bevonatok; méz, melasz-szirup; élesztő, élesztőpor; só, mustár;

 ecet, szószok (a salátaöntetekkivételével); fűszerek; fagylaltok.

 ( 210 ) M 12 03738

 ( 220 ) 2012.10.03.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigarettadohány.

 ( 210 ) M 12 03739

 ( 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    Cigarettadohány.

 ( 210 ) M 12 03748

 ( 220 ) 2012.10.03.

 ( 731 )  Hírek Média és Internet Technológiai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Öry Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 ( 210 ) M 12 03756

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIOMAKERY

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

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

  40    Anyagmegmunkálás (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 03757

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIOPOLUS

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M225



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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03759

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Faludi Gábor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÉlőGyárak

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

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

  40    Anyagmegmunkálás (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 03760

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Oláh Attila Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havas-Sághy Gábor, Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03762

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Nébali Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 03764

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Nébali Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirtes Edit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 03771

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  PICIPÓ Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Dombóvár (HU)

 ( 740 )  dr. Tormási Anita, Dombóvár

  

( 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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, raktárbérlet, raktározás, tárolás, szállítási szolgáltatások,

 termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 12 03772

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  BOGÉPFA Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03777

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

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

 ( 541 ) VENTO

 ( 511 )  3    Fényesítő szerek; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz; polírozó készítmények; polírozó viasz.

 ( 210 ) M 12 03778

 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

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

 ( 541 ) SENSE

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények; illatszerek; levegőillatosító készítmények.

 ( 210 ) M 12 03781
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 ( 220 ) 2012.10.04.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) DEXAM

 ( 511 )  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; formanyomtatványok, tankönyvek, jegyzetek, oktatási

vagy tudományos célú könyvek, folyóiratok; füzetek, oktatási célú egyéb nyomtatványok;oktatási eszközök,

 szórólapok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; oktatási, képzési,

továbbképzési célú reklámozás és ezekkel kapcsolatos marketing szolgáltatások; tudományos és műszaki kutatás-

fejlesztés, képzés reklámozása, innováció éstechnológia transzfer reklámozása, vele kapcsolatos marketing

 szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; felsőfokú oktatás, beleértve az

egyetemi és a doktori fokozat eléréséhez szükséges oktatást; oktatási tárgyú és célú információk közzététele,

oktatáshoz tartozó valaminttudományos fokozat eléréséhez szükséges célokból vizsgáztatás; oktatási célú

könyvek, jegyzetek és folyóiratok kiadása, szerkesztése; sport és kulturális tevékenység, mely az egyetemi

 oktatáshoz és képzéshez kapcsolódik, sport oktatása, testnevelés.

 ( 210 ) M 12 03790

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03798

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zenegasztró

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03799

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zeneposta

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03816

 ( 220 ) 2012.10.08.

 ( 731 )  Fenntartható Otthon Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 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 03821

 ( 220 ) 2012.10.08.

 ( 731 )  FALCO Szombathely Sportszolgáltató Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Popgyákunik Péter, Popgyákunik & Bozzay Ügyvédi Iroda, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )   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 03822

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Zurg and Fabric Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FABRIC CSOKOLÁDÉ

 ( 511 )   30    Csokoládék.

 ( 210 ) M 12 03830

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  Tsereteli Besiki, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kretz Zsuzsa Éva, Kretz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03876

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Ruttner Eszter Krisztina, Érd (HU)

 ( 740 )  Balatoniné Ősi Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép program (letölthető).

 ( 210 ) M 12 03877

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Decker Anna, Budajenő (HU)

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

 ( 541 ) NEW PILATES BY ANNA DECKER

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03878

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; munkaerő-toborzás; munkaerő-közvetítő

szolgáltatások; munkaerő-felvételi tanácsadás; bérszámfejtés; munkaerő-kölcsönzés; ideiglenes munkaerőt

kölcsönző ügynökségek; munkaerő- és személyzetfejlesztésiszolgáltatások; humánerőforrás-menedzsment

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03881

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Tsereteli Besiki, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kretz Zsuzsa Éva, Kretz Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) GEOS-BAU

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03885

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Granit Economy

 ( 511 ) 3    Csiszoló termékek; csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolópapír [korund alapú]; csiszolószerek;

 csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító -); dörzspapír; simító termékek; simítókövek.

 8    Csiszolókorongok; csiszolókorongok [kéziszerszámok]; köszörűkövek, fenőkövek.

 ( 210 ) M 12 03887

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  "SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi és Társai Ügyvédi Társulás, Veszprém

 ( 541 ) 4time

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 03888

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  Könyves Ferenc, Vámosszabadi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Elektromotorok, ventillátorok motorokhoz.

  15    Fújtatók hangszerhez.
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  37    Elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása.

 ( 210 ) M 12 03902

 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  Szabolcs István, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, 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).

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

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

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

 43    Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03926

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Egészségkártya Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gergely Tamás, Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 44    Alkoholbetegek elvonó kezelése, aromaterápiás szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, állatok

ápolása, állattenyésztés, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi

szolgáltatások, fizi(k)oterápia,fodrászszalonok, fogászat, gyógyászati berendezések bérbeadása, gyógyhelyek

szolgáltatásai, gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése), gyógyszerészeti tanácsadás, hajbeültetés,

hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák, kórházi szolgáltatások,közfürdők higiéniai célokra, laboratóriumi

megtermékenyítési szolgáltatások, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, optikusok

szolgáltatásai, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások, otthonok

lábadozókutókezelésére, plasztikai sebészek szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szociális otthonok, szolárium szolgáltatások, szülésznők

szolgáltatásai, távgyógyászatiszolgáltatások, terápiás szolgáltatások, tetoválás, törökfürdők, vérbanki

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03935

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

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

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 03943
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 ( 220 ) 2012.10.15.

 ( 731 )  Székkutas Község Önkormányzata, Székkutas (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Zoltán ügyvéd,Dr. Kiss Zoltán Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Székkutas - Piroschka fővárosa

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

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

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

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

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

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk; (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03944

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  OREGON Machinery Trading, Milwaukie OR (US)

 ( 740 )  dr.Tasnádi Zoltán,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 keltetőgépek; (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03945

 ( 220 ) 2012.10.16.

 ( 731 )  OREGON Machinery Trading, Milwaukie OR (US)

 ( 740 )  dr.Tasnádi Zoltán,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

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

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

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

 keltetőgépek; (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03948

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  En-Co Software Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes rendszerek tervezése;

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 12 03949

 ( 220 ) 2012.10.17.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 12 03951

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  Teleprint LTD, Kingstown, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VC)

 ( 740 )  dr. Komáromi Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MySmartFun

 ( 511 )   40    Fekete-fehér és színes nyomtatás papírra, műanyagra, kerámiára és egyéb anyagra.

  42    Interaktív adattárolás és felhő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 03959

 ( 220 ) 2012.10.18.

 ( 731 )  PATIKA MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 03962

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  HFI Mezőgazdasági Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó 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; (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03963

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  HFI Mezőgazdasági Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Magyarországról származó lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.
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 31    Magyarországról származó 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03977

 ( 220 ) 2012.10.24.

 ( 731 )  Paillasse Magyarország Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemény.

 ( 210 ) M 12 03985

 ( 220 ) 2012.10.24.

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

 ( 740 )  dr. Rába Zsolt ügyvéd, Budapest

  
( 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).

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).

 ( 210 ) M 12 04000

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Szeged (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 04001

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs József, 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; építési tervkészítés;
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építészet; építészeti konzultáció;kutatás és fejlesztés mások részére; mechanikai kutatás; műszaki kutatás;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04006

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Gulyás Gyöngyvér, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok, kompótok; mazsola; tojás, tej és tejtermékek; joghurtok; sajtok; vaj; tejszínhabok; étkezési olajok és

 zsírok; fagyasztott gyümölcsök; halbólkészített ételek.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; csokoládék; élesztő, sütőporok; só; mustár; fűszerek; csokoládéalapú italok; marcipán;

 mézek.

 35    Élelmiszeripari termékek kereskedelmi ügyletei; élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos reklámok és

 marketing tevékenységek; kiállítások és bemutatók.

 ( 210 ) M 12 04010

 ( 220 ) 2012.10.25.

 ( 731 )  Latin Negyed Kft., Szeged (HU)

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

  

( 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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04019

 ( 220 ) 2012.10.26.

 ( 731 )  Doroszlay Ivett, Budapest (HU)

 Doroszlay László, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakucs Zoltán ügyvéd, Jakucs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HEAVY TOOLS

 ( 511 ) 9    Napellenzők, lencsevédő ernyők, napszemüvegek, optikai cikkek, optikai lencsék,optikai üvegek,

szemellenzők, szemvédőernyők, szemlencsék, okulárok,szemlencsét tartalmazó műszerek, szemüvegek (optika),

 szemüvegkeretek,szemüveglencse üvegjei,szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.

 18    Kiránduló táskák, hátizsákok, övtáskák, csípőtáskák, zsák alakú iskolatáskák, puhakemény fedelű útitáskák,

poggyász zsákok, bélelt, párnázott táskák, kézitáskák, bőröndök, esernyők, pénztárcák, irattáskák, iskolatáskák,

 kulcstartó, oldaltáska,strandtáska, bőrpénztárca, bőr övek, bőr táskák.
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 25    Alsónadrágok, cipők, dzsekik, egyenruhák, elasztikus (sztreccs) nadrágok, facipők, fejfedők, felsőkabátok,

felöltők, felsőruházat, fülvédők, fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák,

fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők,fűzős bakancsok, harisnyanadrágok, hurkolt/kötöttáruk, ingek,

izzadságfelszívó alsóneműk, kabátok, kalapok, kerékpáros öltözék, kesztyűk, kezeslábasok (felsőruházat),

kötöttáruk, labbelik, magasszárú lábbelik, melegítők, szvetterek, mellények,melltartók, nadrágok, női ruhák,

övek, papucsok, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk, sportcipők, strandlábbelik,

 strandruhák, szemellenzők (sapkán), szoknyák, térdnadrágok,tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik.

 ( 210 ) M 12 04021

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  ALEX-HOL KFT., Törökszentmiklós (HU)

 ( 541 ) KRISTÁLY ÉTTEREM

 ( 511 )   43    Éttermek.

 ( 210 ) M 12 04024

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 12 04026

 ( 220 ) 2012.10.26.

 ( 731 )  Optima Forma Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok.

  17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 12 04035

 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  Digital Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (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 működö készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek; egér-alátétek;

elektronikuscímkék árukhoz; elektronikus hirdetőtáblák; érmével működő kioldószerkezetek; felügyeleti

műszerek, elektromos; integrált áramkörök; interfészek [informatika]; jegyautomaták; kapcsolók, elektromos;

kapcsolótáblák; megfigyelő műszerek; monitorok[számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok];

navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; pendrájvok [USB];

pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénzszámláló és osztályozó gépek; pénztárgépek;

számítógépprogramok [letölthető]; számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák;
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 számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; dokumentumok digitalizálása [szkennelés];

energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati

kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;kutatás és fejlesztés mások részére;

kutatómotorok biztosítása az internethez; mechanikai kutatás; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban;számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatokhelyreállítása; 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

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 12 04082

 ( 220 ) 2012.11.05.

 ( 731 )  Tematik Kabel Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Dr. Gombár Zsolt ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Nekünk8

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04097

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  Premier G.Med Cardio Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 ) Premier G. Med Cardio Kereskedelmi Kft.

 ( 511 )   10    Sebészeti lepedők.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 04098

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  Premier G.Med Cardio Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti lepedők.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 04099

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  Premier G. Med Onko Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 ) Premier G. Med Onko Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 ( 511 )   10    Maszkok egészségügyi személyzet általi használatra.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 04100

 ( 220 ) 2012.11.06.

 ( 731 )  Premier G. Med Onko Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Maszkok egészségügyi személyzet általi használatra.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

  44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 12 04113

 ( 220 ) 2012.11.07.

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

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi 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).

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

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

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

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

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

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04114

 ( 220 ) 2012.11.07.

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

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

 ( 541 ) Watt energy original

 ( 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);

 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04115

 ( 220 ) 2012.11.07.

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

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

 ( 541 ) Watt cherry edition

 ( 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);
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 energiaitalok.

 ( 210 ) M 12 04132

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Rytmus

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 04133

 ( 220 ) 2012.11.07.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Ritmus

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 04135

 ( 220 ) 2012.11.08.

 ( 731 )  Népujság Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 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 04136

 ( 220 ) 2012.11.08.

 ( 731 )  INFORM MÉDIA Lapkiadó Információs és Kulturális Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04138

 ( 220 ) 2012.11.08.

 ( 731 )  Norcom Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások mobil digitális eszközökhöz, nevezetesen szoftverek, melyek lehetővé

teszik a felhasználóknak Online chat-szobák használatát, társkereső szolgáltatások igénybevételét, valamint

kuponok, árengedmények, ár-összehasonlításiinformációk, termék- és szolgáltatás ismertetők, mások

 kiskereskedelmi weboldalaira mutató linkek és kedvezményinformációk elérését.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; nevezetesen: információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokbavaló szerkesztése, közvéleménykutatás, marketing, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámidő bérletetávközlési médiumban,

reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, statisztikák összeállítása, számítógépes nyilvántartások

kezelése, szponzorok felkutatása, akciók és nyereményjátékok szervezése; egyedülálló boltok adatait, valamint

alétesítményekhez kapcsolódó ismertetéseket és szabadon megfogalmazott kommentárokat tartalmazó Internetes

helyek biztosítása; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kuponokat, árengedményeket, ár

összehasonlító információkat, termékismertetőket,mások kiskereskedelmi weboldalaira vezető hivatkozásokat és

kedvezményinformációkat tartalmazó weblap által; reklámozási és marketing-szolgáltatások, nevezetesen mások

márkáinak, termékeinek és szolgáltatásainak promótálása; üzleti és reklámcélú onlineértékesítési kampányok

szervezése mások számára; mások termékei és szolgáltatásai marketingjének, promótálásának vagy

 reklámozásának tervezése és kezelése.

  38    Online chat-szobák biztosítása közösségi hálózatokhoz interneten és mobil eszközökön.

 45    Számítógépes társkereső szolgáltatások felnőtteknek szánt hirdetéseken és közösségi hálózatokon keresztül

 az interneten és mobil eszközökön.
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 ( 210 ) M 12 04149

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) DUOGRAO

 ( 511 )  29    Tej, tejszínhab, vaj, sajt és más, tejalapú készítmények; tejpótlók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú

desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési olajok és zsírok; emberi fogyasztásra

 alkalmas ételekhezprotein készítmények; nem tejtermék krémezők (krémporok).

 30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória (pótkávé); tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea;

maláta alapú készítmények; kakaó éskakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládé termékek,

csokoládé alapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, kandiscukrok, bonbonok; cukorkaáruk; cukor;

rágógumi; természetes édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta;kekszek, cukrászsütemények,

aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt),

fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágyjégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott

joghurtok;kötőanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott

cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek

és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; gabonafélékreggelire, müzli, kukoricapelyhek,

 gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények.

 32    Enyhén szénsavas víz (csendes víz), szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs

ízesítésű és gyümölcs alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék, szódák és más

alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok,esszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez

 (kivéve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szója alapú italok; maláta alapú italok; izotóniás italok.

 ( 210 ) M 12 04150

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítillények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaóalapú készítményekés italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk:, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk:, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek,cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok;kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók;gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, abonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 12 04151

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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 ( 740 )  dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUMM

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek,cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok;kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók;gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 12 04152

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek,cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok;kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók;gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs,tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy

gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is;pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész

kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez, ehető fűszerek,

 fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

 ( 210 ) M 12 04153

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  Sydnex Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft., Tiszalúc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Szemeteszsákok, szemetesbetétek, kukazsákok, önzáró vagy behúzható szájú szemeteszsák, zárószalagos

szemeteszsák, köthető füles szemeteszsák, illatos szemeteszsák, jégkockatasak, uzsonnástasak, hűtőtasak,

simítózáras tasak, ruhaborító, illatosruhaborító, esőkabát, PE fóliakesztyű, cipzárral záródó tasak, frissentartó

 fólia, sztrecsfólia.
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 ( 210 ) M 12 04158

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  EDENRED, Malakoff (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneskártyák, optikai kártyák, memóriakártyák, elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek előre

történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, minden típusú

alkalmazásban használhatók, különösen számítógép és/vagy terminál hozzáférést ellenőrző kártyák, valamint

fizikai hozzáférést ellenőrző kártyák, mágneses vagy kódolt vezérlő relékártyák,mágneses vagy kódolt

 hűségkártyák.

 35    Reklámozás, üzletvezetés, áruk és szolgáltatások eladási propagandája mások számára hitel-, terhelő- és

fizetési kártya használatával összefüggő jutalmazással; hűség- és jutalmazási programok üzleti adminisztrációja

mások számára; fizetett alkalmazottakjutalmazásának intézéséhez nyújtott segítség vállalkozások érdekében;

szabadtéri hirdetések, áruminták, reklámanyagok és prospektusok terjesztése; ügyfél lojalitás fejlesztése

érdekében üzleti műveletek szervezése; szakmai konzultációs és üzletiinformáció szolgáltatások; mindenfajta

üzleti promóció mindenfajta médián, beleértve számítógép kommunikációs hálózat (mint például Internet vagy

Intranet), valamint kedvezmény kártyák biztosításán keresztül; üzleti marketing szolgáltatások

reklámozáscéljából mások számára; eladási propaganda (másoknak) és reklámozási szolgáltatások; versenyek

megrendezése üzleti és promóciós célból a munkavállalók motiválására, többek között számítógépes

kommunikációs hálózat (Internet vagy Intranet)igénybevételével; üzleti konzultáció vásárlói hűségprogramok

szervezéséhez elsősorban bónusz és jutalmazási rendszerek területén; üzleti konzultáció és menedzsment,

különösen annak felállítására, és vásárlói hűségprogramok támogatása a vásárlók cégiránti hűségének

előmozdítására, többek között vállalati hűség vagy jutalmazásirendszerek, vásárlói hűség marketing; üzleti

konzultációs szolgáltatások vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatosan; adatbázis kezelés, főleg a valamennyi

üzleti szektorbólszármazó egyedi vásárlói adatok bevitele, elemzése és biztosítása; valamennyi előbb felsorolt

 szolgáltatás elsősorban világméretű számítógépes hálózatokon, többek között az Interneten keresztül.

 36    Utalványok, kuponok, szelvények, előre fizetett kártyák vagy terhelő- vagy hitelkártyák, ajándékkártyák

vagy bármely más fizetőeszközök kibocsátása, nyomtatása és beváltása, különösen bármilyen áru vagy

szolgáltatás kifizetésének elrendezését lehetővétevő számítógépes hálózat vagy mobiltelefon útján; hűségkártyák,

ajándékkártyák birtoklásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; előre fizetett kártyákkal, terhelőkártyákkal,

hitelkártyákkal, hűségkártyákkal és ajándékkártyákkal történő fizetésiszolgáltatások; promóciós hűség- vagy

ajándékkuponok birtoklásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; promóciós hűség- vagy ajándékkuponokkal

 történő fizetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04159

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  RE-CORD AKTÍV Kft., Érsekcsanád (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások ipari olajok, zsírok és kenőanyagok

forgalmazásával kapcsolatban; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások autóápolási cikkek forgalmazásával

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 04168
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 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) COLONIA

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04169

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) ARRABONA

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04173

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Személygépkocsik; tehergépjárművek; autóbuszok; mini-és mikrobuszok; négykerék-meghajtású

gépjárművek; ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek; zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek

(furgonok); sportcélú haszonjárművek, szabadidőautók;erőgépek szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi

járművekhez; személygépkocsi ajtókilincsek; légzsákok személygépkocsikhoz; szélvédőtörlők; motorházfedelek

személygépkocsikhoz; légpumpák személygépkocsikhoz; irányjelzők személygépkocsikhoz;párásodás elleni

eszközök személygépkocsikhoz; visszapillantó tükrök személygépkocsikhoz; lökhárítók személygépkocsikhoz;

személygépkocsi karosszériák; szélvédők; biztonsági gyermekülések személygépkocsikhoz; kormánykerekek

személygépkocsikhoz;személygépkocsi műszertáblák; kerekek személygépkocsikhoz; üléshuzatok

személygépkocsikhoz; biztonsági övek járművekhez; villamos hajtású járművek; szerkezeti alkatrészek és

 tartozékok személygépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 12 04174

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

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

 ( 541 ) KIA QUORIS

 ( 511 )  12    Személygépkocsik; tehergépjárművek; autóbuszok; mini-és mikrobuszok; négykerék-meghajtású
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gépjárművek; ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek; zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek

(furgonok); sportcélú haszonjárművek, szabadidőautók;erőgépek szárazföldi járművekhez; motorok szárazföldi

járművekhez; személygépkocsi ajtókilincsek; légzsákok személygépkocsikhoz; szélvédőtörlők; motorházfedelek

személygépkocsikhoz; légpumpák személygépkocsikhoz; irányjelzők személygépkocsikhoz;párásodás elleni

eszközök személygépkocsikhoz; visszapillantó tükrök személygépkocsikhoz; lökhárítók személygépkocsikhoz;

személygépkocsi karosszériák; szélvédők; biztonsági gyermekülések személygépkocsikhoz; kormánykerekek

személygépkocsikhoz;személygépkocsi műszertáblák; kerekek személygépkocsikhoz; üléshuzatok

személygépkocsikhoz; biztonsági övek járművekhez; villamos hajtású járművek; szerkezeti alkatrészek és

 tartozékok személygépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 12 04202

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  Drávanet Zrt., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

 38    Távközlési szolgáltatás, telefonösszeköttetések, távközlési kapcsolat létrehozása számítógépes világhálóval

 (Internet), bérelt adatátviteli vonal szolgáltatása, adattárolás és szolgáltatás külső szolgáltató adatbázisából.

 42    Informatikai és infokommunikációs szolgáltatások, számítógépes szoftver fejlesztés; informatikai szoftverek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 12 04234

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  CENTROTOOL Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi árura vonatkozóan).

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

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

 szerintijegyzékében szereplő valamennyiárura vonatkozóan).

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 áruravonatkozóan).

 ( 210 ) M 12 04235

 ( 220 ) 2012.11.15.

 ( 731 )  Wolf Bavaria GmbH, Heilsbronn (DE)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csendlap

 ( 511 )   17    Szigetelőanyagok, hangszigetelő anyagok, hőszigetelő anyagok.

 19    Belső borítólemezek, nem fémből; bevonatok [építőanyagok] burkolatok, nem fémből építési célokra;

burkolólapok építéshez nem fémből; burkolólapok, nem fémből; burkolólemezek, nem fémből; falborítások, nem

fémből; falborítások, nem fémből, építésicélokra; homok, az öntödei homok kivételével; karton építkezési

célokra; mennyezetek, nem fémből;padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; padlók, nem fémből; szigetelőpapír;

 válaszfalak, nem fémből.

  37    Szigetelési szolgáltatások [építés].
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 ( 210 ) M 12 04278

 ( 220 ) 2012.11.21.

 ( 731 )  TÍLIA Tánc- és Mozgásstúdió Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők, strandlábbelik; táncruhák; sportruházat; fejfedők.

 41    Nevelés, oktatás, szórakoztatás, táncoktatás, sport és egyéb kulturális tevékenységek; kulturális vetélkedők

és sportversenyek; színpadi produkciók, show-műsorok, rádió- és televízióműsorok, filmezés; bálok szervezése;

coaching [tréning]; divatbemutatókszervezése szórakoztatási célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[egészségügyi és fitnesz tréning]; fényképészet; fogadások tervezése [szórakoztatás]; kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások.

  43    Bár szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 04287

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 12 04288

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.

 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 12 04289

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Domino Diszkont Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) DOMINO DISZKONT

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
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 30    Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

 valamint csokoládék.

  35    Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 12 04298

 ( 220 ) 2012.11.23.

 ( 731 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek, sminktermékek; illatszerek; hajápolási cikkek, hajfestékek, hajfesték eltávolító szerek,

hajhullámosító készítmények, hajlakkok, haj styling szerek, hajzselé, hajszeszek; körömápolási cikkek,

 körömlakkok, műkörmök.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás kiskereskedelmi értékesítés céljából; áruminták

terjesztése; illatszerek, kozmetikai cikkek, hajápolási cikkek és fodrászcikkek áruházi/üzleti értékesítéséhez, ill.

 online értékesítéséhez kapcsolódómarketing és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása illatszerek, kozmetikai cikkek, hajápolási cikkek és

 fodrászcikkek nagykereskedelmi forgalmazása keretében.

 ( 210 ) M 12 04366

 ( 220 ) 2012.11.28.

 ( 731 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás élemiszerek gyógyászati használatra; gyógyteák, étrend kiegészítők emberek számára; gyógyhatású

 termékek.

 30    Teák, kakaó, kávé, kávépótló szerek; gabonykészítmények; táplálék kiegészítők; fűszerek; mártások; méz;

 ecet.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04396

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  GOLDAVIS Kft., Sármellék (HU)

 ( 740 )  Kultsár Gábor, Keszthely
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( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04512

 ( 220 ) 2012.12.14.

 ( 731 )  Iván Andor László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VARIOSWING

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 04549

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ZAXINE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények májbetegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére;

gyógyszerészeti készítmények gasztrointesztinális betegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és

 kezelésére.

 ( 210 ) M 12 04550

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények májbetegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére;

gyógyszerészeti készítmények gasztrointesztinális betegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és

 kezelésére.

 ( 210 ) M 12 04551

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények májbetegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére;

gyógyszerészeti készítmények gasztrointesztinális betegségek és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és

 kezelésére.

 ( 210 ) M 12 04564

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04565

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04566

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04567

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04568

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04569

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04570

 ( 220 ) 2012.12.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 04625

 ( 220 ) 2012.12.21.

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

 ( 511 )  5    Magzatvíz csorgását jelző betétek.

 ( 210 ) M 12 04626

 ( 220 ) 2012.12.21.

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

 ( 541 ) FRAGOTELLA

 ( 511 )  5    Magzatvíz csorgását jelző betétek.

 ( 210 ) M 12 04627

 ( 220 ) 2012.12.21.

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

 ( 541 ) GELMOR

 ( 511 )  5    Magzatvíz csorgását jelző betétek.

 ( 210 ) M 12 04628

 ( 220 ) 2012.12.21.

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

 ( 541 ) LOLA

 ( 511 )  5    Hüvelyi fertőzést jelző betétek.

 ( 210 ) M 12 04629

 ( 220 ) 2012.12.21.

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

 ( 541 ) MENTRA

 ( 511 )  5    Hüvelyi fertőzést jelző betétek.

A rovat 210 darab közlést tartalmaz.
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