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A hatósági közlemények rovataiban
alkalmazott kódok és rendezési elvek

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

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

DJ
DK
DM
DO
DZ
EA

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

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

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

(67)

Szabadalom, kiegészítõ oltalmi tanúsítvány, növényfajta-oltalom, használati minta és formatervezési minta
adatok azonosítói (INID-kódok a
WIPO 9. szabványa szerint)
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok
(11) a dokumentum száma: szabadalmi és növényfajta-oltalmi rovatokban közzétételi szám vagy
lajstromszám; használati minta és
formatervezési minta rovatokban
lajstromszám; a megadott szabadalmak, a megadott növényfajtaoltalmak, a megadott használati
minta oltalmak és a megadott formatervezési mintaoltalmak rovatokban a lajstromszámhoz kapcsolt dátum a megadó határozat
kelte
(13) a publikáció fajtája a WIPO 16.
szabványa szerint
(20) Bejelentési adatok
(21) a bejelentés ügyszáma
(22) a bejelentés napja
(23) a kiállítási elsõbbség vagy kedvezmény, illetve a módosítási elsõbbség napja
(24) a tanúsítvány oltalmi idejének
kezdete
(30) Uniós elsõbbség adatai, illetve UPOV
Egyezmény szerinti elsõbbség adatai
(40) A közzététel napja
(50) Mûszaki adatok
(51) Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás (szabadalmi, illetve használati minta rovatokban);
Locarnói Megállapodás szerinti
osztályozás (formatervezési minta
rovatokban)
UPOV-kód (növényfajta-oltalmi
rovatokban)
(53) növényfajta fajtaneve
(54) a találmány, illetve a szabadalom
címe, a növényfajta fajneve, latin
neve, a használati minta címe, a
formatervezési minta megnevezése
(55) a növényfajta fényképe, illetve a
formatervezési minta fényképe
vagy rajza
(57) szabadalmi rovatokban a kivonat, használati minta rovatokban
a fõigénypont (a jellemzõ ábrával)
(60) Összefüggõ bejelentések, szabadalmak,
kiegészítõ oltalmi tanúsítványok, növényfajta-oltalmak, használati minták
adatai
(62) megosztás esetén a korábbi szabadalmi, növényfajta-oltalmi, illetve használati minta bejelentés
ügyszáma
(65) közzétételi szám (megadott szabadalmakkal kapcsolatban)
(66) belsõ elsõbbség napja

8

származtatást megalapozó irat
adatai
(68) az alapszabadalom lajstromszáma
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselõ
adatai
(71) bejelentõ
(72) feltaláló, szerzõ, nemesítõ
(73) szabadalmas, jogosult
(74) képviselõ
(80) A Budapesti Szerzõdés és a Szabadalmi
Együttmûködési Szerzõdés szerinti adatok
(83) a mikroorganizmus törzs (biológiai anyag) letétbe helyezésének
adatai
(84) szekvencialista, illetve táblázat
(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés száma
(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés
közzétételi száma
(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerinti adatok, valamint a kiegészítõ oltalmi tanúsítványra vonatkozó adatok
(92) a termék elsõ magyarországi forgalomba hozatali engedélyének
száma és kelte, valamint az engedélyezett termék neve
(93) a termék elsõ közösségi forgalomba hozatali engedélyének száma és kelte
(94) a tanúsítvány oltalmi idejének
lejárta
(95) a kiegészítõ oltalmi tanúsítvány
címe (a termék megnevezése) és
a termék típusa
(96) az európai (EP) bejelentés adatai
(97) az európai (EP) bejelentés közzétételi adatai;
az európai szabadalom megadásának az Európai Szabadalmi
Közlönyben történt meghirdetési
adatai

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

A1

A2

A3

B1
B2
B8

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14 .
A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek
B9
T1
T2
T3

T4
T5

T6

T7
T8

T9

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

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

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

A rovatok rendezési elvei
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott szabadalmak és
használati mintaoltalmak adatai NSZO-szekciónként, a formatervezési mintaoltalmi bejelentések, illetve a megadott formatervezési
mintaoltalmak adatai a Locarnói Megállapodás szerinti osztályonként csoportosítva, az
elsõ helyen szereplõ bejelentõk nevének betûrendjében, a növényfajta-oltalmi bejelentések
ügyszám szerinti sorrendben jelennek meg.
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett négyjegyû kódok az adott rovatok tartalmára utalnak a WIPO 17. szabványa szerint.
A szabadalmi bejelentések közzététele címû
rovatban a T betûvel kezdõdõ dokumentumszám az 1996. január 1-je elõtti bejelentési
nappal rendelkezõ teljes vizsgálatú, a H betûvel kezdõdõ dokumentumszám halasztott
vizsgálatú szabadalmi bejelentésre utal.
Kiegészítõ oltalmi tanúsítvány iránti bejelentések az ügyszám, a megadott kiegészítõ oltalmi tanúsítványok a lajstromszám szerinti
sorrendben jelennek meg.
A védjegy és földrajzi árujelzõ bejelentések a
bejelentõk nevének betûrendjében, a lajstromozások lajstromszám szerinti sorrendben jelennek meg.
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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 bankés 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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( 546 )

( 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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( 546 )

( 511 ) 21
29

Edények.
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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( 546 )

( 511 ) 33
35

Borok.
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
30

Sültburgonya chips; burgonyaszirom.
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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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
8

Vízerőmű, vízerőmű berendezései, kiszolgáló eszközei; motorok.
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
43

Rendezvények szervezése.
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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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
25

Címkék, szövött; zászlók nem papírból; zászlószövet.
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).
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( 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
40

Külső és belső festés.
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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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
37

Ingatlankezelés.
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
35

Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
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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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
42

Bútorok.
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
16

Nyomdai matricák.
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
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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

M226

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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 kutatásfejlesztés, 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
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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
15

Elektromotorok, ventillátorok motorokhoz.
Fújtatók hangszerhez.
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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
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
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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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
42

Számítógépes szoftverek; számítógép programok [letölthető]; számítógépprogramok, rögzített.
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
42

Fekete-fehér és színes nyomtatás papírra, műanyagra, kerámiára és egyéb anyagra.
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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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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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)
M239

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 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.

M244

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 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
38

Szoftverek.
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
19

Szigetelőanyagok, hangszigetelő anyagok, hőszigetelő anyagok.
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].
M247

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 12 04278
( 220 ) 2012.11.21.
( 731 ) TÍLIA Tánc- és Mozgásstúdió Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek; cipők, strandlábbelik; táncruhák; sportruházat; fejfedők.
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
30

Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
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
30

Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
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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Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk,

30

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
5

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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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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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 208.460
( 151 ) 2013.02.14.
( 210 ) M 12 04374
( 220 ) 2012.11.28.
( 732 ) Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Cseszlai János,Dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.461
( 151 ) 2013.02.14.
( 210 ) M 12 04375
( 220 ) 2012.11.28.
( 732 ) Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Cseszlai János,Dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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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).
( 111 ) 208.463
( 151 ) 2013.02.14.
( 210 ) M 12 04455
( 220 ) 2012.12.06.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Inspector
( 511 ) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 208.555
( 151 ) 2013.02.14.
( 210 ) M 12 04457
( 220 ) 2012.12.06.
( 732 ) Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) Corn Top
( 511 ) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 208.556
( 151 ) 2013.02.14.
( 210 ) M 12 04466
( 220 ) 2012.12.07.
( 732 ) Dr. Várhalmi A. Miklós, Baja (HU)
( 300 ) EU
( 541 ) ABSONIC
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 207.792
( 151 ) 2012.10.30.
( 210 ) M 11 01854
( 220 ) 2011.06.10.
( 732 ) Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, D-96052 Bamberg (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Descalon
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növényekirtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek), az előzőek mindegyike az állatgyógyászat vagy állatgyógyászati termékek területét
kivéve.
( 111 ) 207.793
( 151 ) 2012.10.30.
( 210 ) M 11 03085
( 220 ) 2011.09.30.
( 732 ) Soltész Nagy Attila, Budapest (HU)
( 541 ) ANGELLIGHT
( 511 ) 3 Szolárium krémek, napvédő krémek.
11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 208.076
( 151 ) 2012.11.29.
( 210 ) M 11 02539
( 220 ) 2011.08.09.
( 732 ) SANOFI, Párizs (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ALGOFEN
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti termékek torokfájásra.
( 111 ) 208.466
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 02020
( 220 ) 2012.06.11.
( 732 ) Petrovicza Péter, Ercsi (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 17 Szigetelőanyagok, félig feldolgozott műanyagok.
19 Nemfémes építőanyagok, tűzálló építőanyagok, vakolat, polisztirol beton, polisztirol beton-termékek,
polisztirol beton-elemek, polisztirol szigetelő-elemek.
37 Építőipari szolgáltatások, építés, felújítás, utószigetelés.
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( 111 ) 208.467
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 11 04175
( 220 ) 2011.12.22.
( 732 ) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
( 740 ) dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),
amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő-en megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az
árukat, mely szolgáltatások rendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média
eszközök, például weboldalak által is.
( 111 ) 208.468
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01840
( 220 ) 2012.05.29.
( 732 ) Magyar Védjegy Egyesület, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Szellemi alkotásokkal kapcsolatos - különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi, fogyasztóvédelmi,
tisztességtelen piaci magatartás, marketing, számvitel, kereskedelem jogterületekkel kapcsolatos üzleti és
reklám-, propaganda- és marketing tevékenységés ezzel összefüggő kiállítások, szemlék, bemutatók szervezése.
41 Nevelés; oktatás és szakmai előadások és konferenciák szervezése; folyóiratok, szakkönyvek és egyéb
nyomdai kiadványok kiadása és terjesztése.
42 Folyóiratok, szakkönyvek és egyéb nyomdai kiadványok készítése; védjegyalkotás, -tervezés és -zsűrizés.
45 Iparjogvédelmi és szellemi alkotásokkal kapcsolatos érdekvédelmi feladatok, ezen területek kreatív- és humán
szakmai pályázatainak szervezése és kiadása; a szellemi alkotásokkal összefüggő elemzések, tanulmányok és
szakvélemények készítése; szellemialkotásokkal kapcsolatos különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi és
innovációs területen folytatott tanácsadói és szakértői munka; szellemi alkotások, innovációk, iparjogvédelmi
hazai és nemzetközi kutatások; személyes és társadalmi jellegűszolgáltatások nyújtása.
( 111 ) 208.469
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01120
( 220 ) 2012.04.03.
( 732 ) Tóth Attila, Budapest (HU)
Szebeni Dániel, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 6 Hordozható fémszerkezetek.
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).
( 111 ) 208.470
( 151 ) 2013.01.16.
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( 210 ) M 12 02115
( 220 ) 2012.06.19.
( 732 ) Rékasy Bálint, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 29 Lekvárok, zselék.
30 Csokoládé, kakaó tartalmú élelmiszerek.
43 Vendéglátás, élelmezés.
( 111 ) 208.471
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 02016
( 220 ) 2012.06.08.
( 732 ) Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) ALADDIN
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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;gyógynövény kivonatok és oldatok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.472
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 00811
( 220 ) 2012.03.10.
( 732 ) Interware Kft 100%, Bag (HU)
( 541 ) interware
( 511 ) 35 Címnyilvántartás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, adatbanki
tevékenység, piackutatás, hirdető ügynökség, reklámanyagok kölcsönzése, marketingkampány, reklámújság,
áruminták és nyomtatványok terjesztése,személyzeti kérdésekben konzultációk, számítástechnikai információt
hordozók sokszorosítása és terjesztése, ellenőrzés, irányítás, felügyelet, ügyvitelszervezés, nyilvántartási
rendszer, termelés/irányítási rendszer, figyelemmel kísérés ügyletekkelkapcsolatban, export és import ügynökség,
információk vagy tájékoztatások ügyletekkel kapcsolatban, kereskedelmi információk, információkeresés, ipari
vagy kereskedelmi vállalatok irányítása, hardver és szoftver szakértői véleményadás, katalógusok,bemutatkozó
lapok tervezése, szerkesztése és folyamatos aktualizálása.
38 Telekommunikáció, ezen belül rádió- és televízió programok közvetítése; hang- és kép továbbítása műhold
segítségével; weboldalakról, szoftverekről és más forrásokból származó információ továbbítása elektronikus és
telekommunikációs úton; elektronikusadatcsere szolgáltatások; elektronikus adatátvitel és kommunikáció, többek
között Internet segítségével; on-line telekommunikációs kapcsolatok rendelkezésre bocsátása adatállományok
böngészéséhez; telekommunikáció, ezen belül interaktív telekommunikációinterneten keresztül; hírek
szolgáltatásai ; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférési idő biztosítása; számítógépes adatbázis
hozzáférési idejének bérletezése, interneten, mobiltelefonon, okos telefonon, táblagépeken.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés, programozás elektronikus
adatfeldolgozásra,számítógépprogramozás, fejlesztés és mérnöki munka; számítógépes projektek műszaki
irányítása (kivéve installálás, karbantartási szolgáltatások és javítás), számítógépes tanácsadó szolgáltatás és
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számítógépes hardverek és szoftverek kiválasztásávalkapcsolatos tanácsadás; rendszerszervezés és egyéb

automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és számítógépes állományok, különösen internet és egyéb
számítógépes hálózatok rendelkezésre bocsátása; számítógépes tanácsadás; tervezés,aktualizálás és kölcsönzés
(számítógépszoftver -); adatfeldolgozási berendezés bérlete; tudományos témájú információ nyújtása interneten és
egyéb számítógépes hálózaton is; interneten található, úgynevezett weblapok és weboldalak tervezése
ésösszeállítása; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógép-programozás, ezen belül weboldalakkal
kapcsolatos, nem publicisztikai témájú szövegírás és arculat tervezés; valamennyi fent leírt szolgáltatás
elektronikus, egyebek között internetes úton is;jogi, technológiai és tudományos információk átadása elektronikus
úton, interneten vagy anélkül, illetve más számítógépes hálózatokon vagy adatbázisok segítségével; weboldalak
rendelkezésre bocsátása igazságügyi információk és adatok hozzáféréséhez ésbeszerzéséhez.
( 111 ) 208.473
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 01114
( 220 ) 2012.04.03.
( 732 ) Transportplan Bt., Vecsés (HU)
( 541 ) A TRANSPORTPLAN Bt-re mindig számíthat!
( 511 ) 37 Építmények lebontása; gépkocsik karbantartása és javítása.
39 Áruszállítás.
( 111 ) 208.474
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 02035
( 220 ) 2012.06.12.
( 732 ) VIMPEX TOBACCO Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Rita, Siófok
( 546 )

( 511 ) 32 Sörök.
( 111 ) 208.475
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 01497
( 220 ) 2012.05.03.
( 732 ) Dorina és Ádám Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 30 Pizzák.
39 Ételek házhozszállítása.
43 Éttermek.
( 111 ) 208.476
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 02040
( 220 ) 2012.06.12.
( 732 ) GRAND TOBACCO Armenian-Canadian JV LLC, Yerevan (AM)
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( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

( 546 )

( 511 ) 34 Gáztartályok öngyújtókhoz, abszorbens papír pipához, cigarettapapír, öngyújtók dohányosoknak,
dohányzacskók, cigarettapapír-ívek/tömbök, nedvesítővel felszerelt szivartárolók (humidorok), gyufásdobozok,
tűzkövek, szivarvágók, szivartartók/szivartárcák,cigarettatartók/cigarettatárcák, szopókák
cigarettaszipkákhoz,borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, hamutartók dohányosoknak, köpőcsészék
dohányosoknak, pipaállványok, pipatisztítók, cigaretták, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták,nem
gyógyáaszati használatra; szivarkák [dohánylevélbe csavart cigaretták], szivarok, dohánytartó edények,
gyufatartók, gyufák, dohány, bagó, tubák, tubákos szelencék, szívható füvek, pipák, zsebben hordható eszközök
cigarettasodráshoz, cigarettaszűrők,cigarettaszopókák, szivardobozok, cigarettadobozok.
( 111 ) 208.477
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 02022
( 220 ) 2012.06.11.
( 732 ) WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével)(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 208.478
( 151 ) 2013.01.17.
( 210 ) M 12 01693
( 220 ) 2012.05.18.
( 732 ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó Iparjogvédelmi Kft., Budapest
( 541 ) VOSZ-BESZ
( 511 ) 16 Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; magazinok; katalógusok;kuponok; plakátok; tanítási és
oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi célú szolgáltató társaságok
üzemeltetése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; szakvélemények adása; üzleti
információk; vásárlói, különösen vállalkozóivsárlói közösségek létrehozása és üzemeltetése.
36 Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; hitelkártya szolgáltatások.
39 Kereskedelmi és reklámcélú szakmai utak szervezése.
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41 Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

szervezése.
( 111 ) 208.479
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 01466
( 220 ) 2012.04.27.
( 732 ) Tokajicum Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dénes Judit, dr. Dénes Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TOKAJICUM
( 511 ) 33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.
( 111 ) 208.480
( 151 ) 2013.01.16.
( 210 ) M 12 00930
( 220 ) 2012.03.22.
( 732 ) Green Today Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Tea.
( 111 ) 208.481
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01113
( 220 ) 2012.04.02.
( 732 ) ÖKOSYS Bt, Komárom (HU)
( 546 )

( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.487
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02586
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) Földes Vegyesipari Kft., Földes (HU)
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( 546 )

( 511 ) 6 Zárak fémből, nem elektromos, ajtózárak fémből, csuklópántok fémből, ablakvasalások, tolózárak,
fémtömegcikkek, fémdobozok, fémlemezek.
( 111 ) 208.488
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02584
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) Timár-Gumi Kft., Timár (HU)
( 546 )

( 511 ) 6 Fémtömegcikkek.
17 Gumi, nyers vagy félig feldolgozatlan állapotban; gumigyűrűk.
18 Gumirészek kengyelekhez; gumitömítések, műszaki gumicikkek, rezgéscsillapító bakok, ütközőgumik,
gumilapok, lakatosipari mélyhúzott és hegesztett termékek, kaucsuk keverékek.
( 111 ) 208.489
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02578
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) Balogh Sándor, Babót (HU)
( 546 )

( 511 ) 39 Teher(áru)-szállítás.
( 111 ) 208.490
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02576
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) Horváth Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balla Szilárd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 30 Fűszerek.
43 Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.
( 111 ) 208.491
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02440
( 220 ) 2012.07.11.
( 732 ) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Doctor Life
( 511 ) 3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.
44 Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
( 111 ) 208.492
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02411
( 220 ) 2012.07.10.
( 732 ) VISZ-FUVAR Kft., Eger (HU)
( 541 ) VISZ-FUVAR a megoldás!
( 511 ) 37 Bányaművelés.
39 Áruszállítás.
( 111 ) 208.493
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02228
( 220 ) 2012.06.27.
( 732 ) SZEZÁM 64 GYÓGYSZERTÁR Bt., Mezőkövesd (HU)
( 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); gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.494
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02225
( 220 ) 2012.06.27.
( 732 ) Rév és Társai Nemesacél Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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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).
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.495
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02051
( 220 ) 2012.06.13.
( 732 ) R-CARNET SERVICE Kft, Bercel (HU)
( 740 ) Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.496
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02048
( 220 ) 2012.06.13.
( 732 ) LORRY GM Szállítmányozó, Kerekedelmi és Szolgáltató Kft., Körmend (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák( az osztály betűrend szerinti
jegyzékében található valamennyi szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében található
valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.497
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 02044
( 220 ) 2012.07.23.
( 732 ) Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36 Pénzügyi tanácsadás.
( 111 ) 208.498
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01885
( 220 ) 2012.05.31.
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( 732 ) Apáti Edit, Budapest (HU)

( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosószerek; fogkrémek.
25 Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket, fürdőruhákat,
strandruhákat, harisnyákat is.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás- áruminta terjesztés; kereskedelmi és
reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.
42 Tervezői tevékenység, különös tekintettel ruházati és textilipari területén.
( 111 ) 208.499
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01876
( 220 ) 2012.05.30.
( 732 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valmennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valmennyi 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 valmennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.500
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01253
( 220 ) 2012.04.13.
( 732 ) MyProtect Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9 Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.
( 111 ) 208.501
( 151 ) 2013.01.18.
( 210 ) M 12 01082
( 220 ) 2012.03.30.
( 732 ) Bereczk Imola, Budapest (HU)
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( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

( 541 ) imola
( 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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.504
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 00893
( 220 ) 2012.03.19.
( 732 ) Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Somos Géza, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Élesztő, sütőélesztő.
( 111 ) 208.506
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01037
( 220 ) 2012.03.29.
( 732 ) Perfekt-Dent Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum.
( 111 ) 208.508
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01050
( 220 ) 2012.03.29.
( 732 ) Heinz Georg Baus, 3626 Hünibach-Thun (CH)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 1 Ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, nevezetesen trágyázó szerek; gyeptrágyák,
gyomirtó szerek, tápoldatok, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges tavakhoz.
5 Kártevők irtására szolgáló készitmények, különösen növényvédő szerek, beleértve a rovarölő , gombaölő és
gyomirtó szereket; mohairtó szerek, herbicidek és fungicidek.
6 Fém építőanyagok; különösen lakatosipari termékek és fém tömegcikkek; hordozható fémépítmények,
fémcsövek; egyéb fémtermékek, amelyek a 6. osztályba tartoznak.
7 Kertészeti, kertápolási és mezőgazdasági gépek és nem kézi működtetésű eszközök; fúró-, fűrész-, kaszáló-,
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maró-, szívó- és szórógépek, nagynyomású tisztítók, szerszámgépek, szivattyúk (nem ivóvízhez).

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti felhasználásra,
különösen lapátok, kapák, ásók, ollók, fűrészek, fejszék, balták, hólapátok, kézi kaszák, kézi működtetésű
gyepszellőztető és vetőkészülékek.
11 Világítóeszközök és kertöntöző berendezések és azok részei (amennyiben a 11. áruosztályba tartoznak),
fáklyák, grillberendezések, esővíztárolók .
19 Nem fém építőanyagok, különösen nem fémből készült kerítések, kapuk, kapufák, palánkok, növénytartók,
teknők , agyagtálak, fóliák, pázsitkövek, betonpalánkok, burkolatkövek, kampók, csövek, malter (a fenti áruk
egyike sem készült fémből); előre gyártottmesterséges tavak és úszómedencék, védőtető szerkezetek és
hordozható építmények (amelyek nem fémből készültek).
20 Bútorok, különösen kerti bútorok, kültéri padok, napozóágyak, kerti padok; tükrök, képkeretek; nem fémből
készült ciszternák és esővízgyűjtő hordók.
21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, különösen virágedények,
balkonládák, virágtartók; kerti locsolók; (nem nemesfémből vagy nemesfém bevonattal készült) háztartási és
konyhai eszközök és tartályok, különösenszeméttartályok.
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
vetőmagok, élő növények és virágok; virágföldek, különleges virágföldek, tőzeg, virághagymák; állateledelek,
különösen kutyák, macskák, lovak, rágcsálók éshalak számára.
35 Kertészettel és kertápolással kapcsolatos termékre vonatkozó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások,
nevezetesen gépekre, nem kézi működtetésü és kézi működtetésü szerszámok; szivattyúk (nem ivóvízhez);
világítóeszközök és kertöntöző berendezések, kertilocsolók, ciszternák és esővízgyűjtő hordók;
bútorok,különösen kerti bútorok, grillezők, napernyők; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint
vetőmagok, természetes növények, virágföldek, tőzeg, virághagymák; ipari, mezőgazdasági,kertészeti és erdészeti
célokra szolgáló vegyi termékek, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges
tavakhoz, trágyázó szerek, (fémből és nem fémből készült) építőanyagok, csövek,tömlők, előre gyártott
mesterséges tavak ésúszómedencék, védőtető szerkezetek és hordozható építmények, vas- és fémáruk és
fémtömegcikkek.
( 111 ) 208.509
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01051
( 220 ) 2012.03.29.
( 732 ) Monsanto Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31 Vetőmagok.
( 111 ) 208.510
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02708
( 220 ) 2012.07.30.
( 732 ) MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ Szolgáltató Zártkörűen
Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (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; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.511
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01989
( 220 ) 2012.06.07.
( 732 ) Horváth Tibor, Sopron (HU)
Horváth Attila, Sopron (HU)
Kiss Ákos, Sopron (HU)
( 740 ) dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacyályi 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)(az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.512
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02162
( 220 ) 2012.06.22.
( 732 ) Béres Szabolcs László, Szigetszentmiklós (HU)
( 740 ) Kovács Péter Cs. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Sportversenyek rendezése.
( 111 ) 208.513
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01670
( 220 ) 2012.05.17.
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( 732 ) Gémtech Kft., Tiszaadony (HU)

( 740 ) Nagy Péter, Nyíregyháza
( 541 ) GEMOXYTECH
( 511 ) 7 Lemezvágó és - megmunkáló gépek és azok részegységei.
( 111 ) 208.514
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01500
( 220 ) 2012.05.03.
( 732 ) ELCO-PowerKft., Dunaújváros (HU)
( 740 ) dr. Pletenyik Zoltán, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló,jelző-, ellenőrző (felügyeleti)berendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; adatfeldolgozóberendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.
11 Világítóberendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás)
( 111 ) 208.515
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01350
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Kozicz Árpád, Budapest
( 541 ) EGYSZERŰ SZAKSZERŰ NAGYSZERŰ OBI
( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi áru).
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).
11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály betűrend
szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil
falikárpitok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31 Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.516
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02900
( 220 ) 2012.08.10.
( 732 ) DUNA Concordia Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Homeline
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások ( az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások(az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.517
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02702
( 220 ) 2012.07.27.
( 732 ) Endo-Kapszula Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 10 Gasztrokópok, gyomortükrök, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.
44 Orvosi szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, távgyógyászati szolgáltatás.
( 111 ) 208.518
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01831
( 220 ) 2012.05.25.
( 732 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva,Magyar Telekom Nyrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.519
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( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01815
( 220 ) 2012.05.25.
( 732 ) Horváth Ágota, Szentendre (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Tartósított, szárított, aszalt zöldségek-gyümölcsök, étkezési olajok,fűszeres olajok.
30 Fűszerek, pácok, édességek, csokoládék, tésztafélék, méz.
33 Alkoholos italok, pálinkák, gyümölcstartalmú szeszes készítmények.
( 111 ) 208.520
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01664
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest (HU)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes
szoftverek,számítástechnikai hardver eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés szolgáltatások.
( 111 ) 208.521
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02166
( 220 ) 2012.06.21.
( 732 ) LYRA FLORAE Kft 100%, Gödöllő (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil
falikárpitok.( az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)
31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.(az
osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru)
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás)
( 111 ) 208.522
( 151 ) 2013.01.21.
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( 210 ) M 12 01994
( 220 ) 2012.06.07.
( 732 ) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BISCOTTA
( 511 ) 30 Jégkrémek, fagyasztott édességek.
( 111 ) 208.523
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 01832
( 220 ) 2012.05.25.
( 732 ) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva,Magyar Telekom Nyrt., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.524
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02698
( 220 ) 2012.07.27.
( 732 ) Harka János György, Kaposvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás; építés; építési tárgyú információk; építmények lebontása; építési
terület előkészítése; gépi földmunkák végzése.
( 111 ) 208.525
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 02534
( 220 ) 2012.07.16.
( 732 ) Innogrant Consulting Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti
segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;piackutatás; árösszevetési szolgáltatások; önköltség-elemzés; segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;
szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési
konzultáció.
36 Pénzügyi elemzések.
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41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;konferenciák szervezése és

lebonyolítása;oktatás;szemináriumok rendezése és vezetése;szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 208.526
( 151 ) 2013.01.21.
( 210 ) M 12 02337
( 220 ) 2012.07.04.
( 732 ) Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok ( a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru/szolgáltatás).
( 111 ) 208.527
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 02157
( 220 ) 2012.06.21.
( 732 ) Deda Kft., Nyírbogát (HU)
( 546 )

( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek; fűrészáru fából; fűrészáru, deszkaáru;
fűrészelt fa; deszka fából.
31 Erdészeti termékek; faforgács; fatörzsek; nyers faanyag, farönk; fák.
40 Anyagmegmunkálás; csiszolás; fakitermelés; fafeldolgozás; famegmunkálás; fűrészelés; gyalulás.
( 111 ) 208.528
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 00348
( 220 ) 2012.02.02.
( 732 ) Magaskövi József, Budapest (HU)
Németh Vilmos, Gyál (HU)
( 740 ) Sándor József, Budapest
( 541 ) FEHÉR KARD
( 511 ) 10 Botok mint segédeszközök látássérültek (vakok, aliglátók, gyengénlátók) és mozgássérültek részére.
18 Botok járási, közlekedési, tapintási, tájékozodási, tájékozodási és önvédelmi célokra.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek beleértve az önvédelem és
önvédelmi sport oktatást, képzést és vizsgáztatást, önvédelmi és önvédelmi sport edzőtáborok szervezését és
edzőtábori szolgáltatásokat.
( 111 ) 208.529
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 00506
( 220 ) 2012.02.20.
( 732 ) In-Management Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 36 Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatásai;
ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.
( 111 ) 208.530
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 00507
( 220 ) 2012.02.20.
( 732 ) In-Management Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36 Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatásai;
ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.
( 111 ) 208.531
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01143
( 220 ) 2012.04.04.
( 732 ) Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Török Éva, Budapest
( 541 ) Duo MobilTV
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.532
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01145
( 220 ) 2012.04.04.
( 732 ) Loc & More Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Sopron (HU)
( 740 ) dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi iroda, Győr
( 546 )

( 511 ) 33 Borok.
( 111 ) 208.533
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01297
( 220 ) 2012.04.17.
( 732 ) Lamar Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
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( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 111 ) 208.534
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01308
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) MY PROTECTION IS MY VEST
( 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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.535
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01309
( 220 ) 2012.04.18.
( 732 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) VÉDELMEM A MELLÉNYEM!
( 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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.536
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01634
( 220 ) 2012.05.15.
( 732 ) "Y PULYKA" Kft., Sásd (HU)
( 740 ) dr. Gál Sándor, GÁL Ügyvédi Iroda, Pécs
( 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; baromfi, nem élő; hús; hús,
tartósított; húskivonatok;húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez
(táptalajhoz) készítmények; kolbász; leves készítmények; levesek; máj; májpástétom; sonka; vadhús.
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;gabonakészítmények; lisztek.
31 Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
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számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi szolgáltatás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állattenyésztés.
( 111 ) 208.537
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01632
( 220 ) 2012.05.15.
( 732 ) Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 30 Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.
32 Üdítőitalok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás, cukrászda
és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.
( 111 ) 208.538
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01631
( 220 ) 2012.05.15.
( 732 ) Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.
32 Üdítőitalok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43 Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás, cukrászda
és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.
( 111 ) 208.539
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01630
( 220 ) 2012.05.15.
M276

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek
( 732 ) Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.540
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01629
( 220 ) 2012.05.15.
( 732 ) Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)
Rácz Gábor, Budapest (HU)
( 541 ) GIGANTEA
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.541
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01628
( 220 ) 2012.05.15.
( 732 ) AgroSprint Kft., Karcag (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 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).
( 111 ) 208.542
( 151 ) 2013.01.22.
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( 210 ) M 12 01627
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
( 740 ) Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) METAPYRIN
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 208.543
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01626
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) Dr. Gáll Ferencné, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 111 ) 208.544
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01625
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) Vozár Attila, Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.545
( 151 ) 2013.01.22.
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( 210 ) M 12 01624
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim (DE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MUCOFREE
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 208.546
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01622
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) Magyar Czider Kft., Vértesboglár (HU)
( 541 ) Czider
( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 208.547
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01620
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) PANCONTRA
( 511 ) 5 Gyógyszerek embergyógyászati használatra, humán gyógyszerészeti készítmények; humán orális
gyógyszerészeti készítmények; humán parenterális gyógyszerészeti készítmények, kúpok, gyógyszervegyészeti
készítmények.
( 111 ) 208.548
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01618
( 220 ) 2012.05.14.
( 732 ) DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi
egységek és kereskedelmi hálózatok működtetése.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint gyógyászati és szépségipari termékek fejlesztése.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, hajbeültetés, masszázs,
szépségszalonok.
( 111 ) 208.549
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01793
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 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).
( 111 ) 208.550
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01790
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Szin-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok.
( 111 ) 208.551
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01789
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Phan Trung Kien, Budapest (HU)
( 541 ) T&H TomHenri
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.552
( 151 ) 2013.01.22.
( 210 ) M 12 01786
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
( 111 ) 208.554
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 03847
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( 220 ) 1967.05.15.
( 732 ) PLR IP Holdings, LLC, Minnetonka, Minnesota (US)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) POLAROID
( 511 ) 1 Polarizálólapok szerves műanyagból szemüvegekben és napszemüvegekben való használatra.
9 Optikailag anizotropikus műanyaglapok, gyanta, gumi, pontosabban ezekből az anyagokból készült, hullámokat
frakcionáltan visszatartó lapok, amelyek szemüvegek és napszemüvegek alkatrészei; sztereoszkopikus
szemüvegek, amelyeket egyedileg árusítanak ésamelyek nem részei egy elektronikus berendezésnek; nagyító
készülékek, nevezetesen szűrők szemüvegekhez, lencsék szemüvegekhez, lencsék olvasószemüvegekhez, lencsék
receptre árusított szemüvegekhez, szemészeti lencsék, receptre árusított kontaktlencsék,recept nélkül árusított
kontaktlencsék, szemüvegek.
( 111 ) 208.557
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01040
( 220 ) 2012.03.29.
( 732 ) Tündental BT., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére.
( 111 ) 208.559
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01214
( 220 ) 2012.04.12.
( 732 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Orfeum
( 511 ) 33 Borok és pezsgők.
( 111 ) 208.560
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01355
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) Brotto Distilleria S.p.l., Cornuda (IT)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) BROTTO
( 511 ) 32 Alkoholmentes aperitifek, gyümölcsitalok, -levek, -kivonatok, -nektárok, zöldséglevek, eszenciák italok
előállítására, készítmények likőrök előállításához, szirupok és szörpök italokhoz, porok és pasztillák italokhoz,
ásványvizek, szénsavas italok,alkoholmentes koktélok, sörbetek és egyéb alkoholszegény italok, sörök és
sörkészítési alapanyagok.
33 Alkoholos eszenciák és gyümölcskivonatok, alkoholos italok és kivonatok, gyümölcstartalmú alkoholos italok,
koktélok, szorbetek, borok, aperitifek, likőrök, pálinkák, rumok, gyomorkeserűk és emésztés-segítő alkoholos
italok, brandyk, curacao, szaké,ginek, vodka, wisky.
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( 111 ) 208.561
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01358
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 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).
( 111 ) 208.563
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01520
( 220 ) 2012.05.04.
( 732 ) ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyi szolgáltatás).
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.564
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01521
( 220 ) 2012.05.03.
( 732 ) Homokbánya-Hajdúsámson Kft. 100%, Hajdúsámson (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.566
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01525
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( 220 ) 2012.05.07.
( 732 ) Varga Dent Fogászati Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 44 Szájhigiéniás, fogászati, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatás.
( 111 ) 208.567
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01676
( 220 ) 2012.05.17.
( 732 ) NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) GALAXY
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtlenítőszerek; gyógyteák, étrend kiegészítők gyógyászati
használatra, gyógyhatású termékek.
30 Táplálék kiegészítők.
( 111 ) 208.568
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01405
( 220 ) 2012.04.24.
( 732 ) PAP ÉS PAP KFT., Etyek (HU)
( 740 ) dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs
( 546 )

( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
áru).
( 111 ) 208.569
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 00938
( 220 ) 2009.08.24.
( 732 ) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7 Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók és váltóalkatrészek, nem szárazföldi
járművekhez; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; tojáskeltető gépek.
9 Mérleg, mérő- és oktató berendezések és felszerelések; felvevőkészülékek; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; adatfeldolgozó
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berendezések és számítógépek.

11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő és főzőberendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék és ecsetek (kivéve
festési célokra); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszköz; vasforgács; nyers vagy részben megmunkált
üveg (kivéve az építéshez használtüveget); üvegáruk; porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.570
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02099
( 220 ) 2012.06.18.
( 732 ) Mybecool.eu Kft., Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kuponokat,
árengedményeket, árösszehasonlító információkat, termék- és szolgáltatás ismertetőket, mások kiskereskedelmi
weboldalaira vezető hivatkozásokat éskedvezményinformációkat tartalmazó weblap által; áruk és szolgáltatások
értékesítése közösségi vásárlást népszerűsítő internetes oldalak és promóciós anyagok segítségével; fogyasztói
csoportok szervezése és adminisztrációja; internetes értékesítés(webshopok); hirdetési oldalak készítése; vásárlási
megbízások adminisztrációja; információk adatbázisokba történő rendezése; üzleti információk; rendezvények
szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése; eladásipropaganda
mások számára.
( 111 ) 208.571
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02295
( 220 ) 2012.07.02.
( 732 ) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) ARILUX
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
( 111 ) 208.572
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02260
( 220 ) 2012.06.29.
( 732 ) Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)
( 541 ) LA BONITA
( 511 ) 33 Bor.
( 111 ) 208.573
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02258
( 220 ) 2012.06.29.
( 732 ) dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)
dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polauf Tamás, Polauf Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Levendárium
( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiáru).
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.574
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02101
( 220 ) 2012.06.18.
( 732 ) HYZA a.s., Topol'cany (SK)
( 740 ) dr. Bereck Tibor, Budapest
( 541 ) JUHÁSZ
( 511 ) 29 Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, főként vagdalt hús,
hentesáruk, főtt termékek, fermentált szalámik penészbevonattal vagy anélkül, sonka, nem hőkezelt húsok, füstölt
húsok; tartósított hústermékek, főkéntelőkészített konzervételek, húskonzerv, pástétomkonzerv, sonkakonzerv,
kolbászkonzerv, virslikonzerv; kolbász, virsli.
( 111 ) 208.575
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02826
( 220 ) 2012.08.07.
( 732 ) Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft., Mátészalka (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 6 Fém építőanyagok; fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; áruk közönséges fémből, nevezetesen
szerelvények és idomok, csővezeték összekötőelemek és szelepek; gömbcsapok; csővezeték-szerelvények.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 208.576
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02113
( 220 ) 2012.06.19.
( 732 ) Kerekes Sándor, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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( 111 ) 208.577
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02473
( 220 ) 2012.07.12.
( 732 ) COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;
hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;
jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás];kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk
nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses
hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;
zálogkölcsönzés.
( 111 ) 208.578
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02827
( 220 ) 2012.08.07.
( 732 ) Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 208.579
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01361
( 220 ) 2012.04.20.
( 732 ) HERB-PHARMA HU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra.
( 111 ) 208.580
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01508
( 220 ) 2012.05.04.
( 732 ) Somogyi Kinga, Bicske (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.
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7 Szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására motorokhoz.

12 Járművek, járművek alkatrészei: szűrők és szűrőrendszerek járművekhez, szűrési folyadékok és gázok
szűrőelemei, különösen olajszűrők, spin-szűrők, valamint olajszűrő modulok, légszűrők, üzemanyagszűrők,
in-line üzemanyag szűrők, üzemanyagtartály szűrők,dízel szűrő modulok; utastér levegőszűrő, aktív szén szűrők;
szellőző tartály szűrők, karbamid szűrők, dízel részecskeszűrők, szűrők szervokormányhoz, szűrők
fékrendszerekhez, felfüggesztés hidraulikus szűrők; hűtővíz szűrők, ablakmosó rendszer szűrők,centrifugák,
levegő-olaj leválasztó elemekkel olajköd szeparátorok, szárító doboz és/vagy levegő szárító doboz szárítás gázok
segítségével, folyékony abszorbens, szűrők erózió gépekhez, szűrőanyagok.
( 111 ) 208.581
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02643
( 220 ) 2012.07.25.
( 732 ) Cao Ji Xi, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Babóné Oláry Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 24 Anyagok fehérneműkhöz; arctörlők; arctörülközők textilből; asztali futók; asztalkendők textilből; ágyneműk,
ágytakarók; ágyterítők; állatbőrutánzat szövetek; pamutszövet; bársony brokátok; bútorhuzatok textilből;
bútorvédőhuzatok; címkék, szövött;damaszt (szövet) díszpárnahuzatok; függönyök textilből vagy műanyagból;
kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek, krepp (szövet); lenszövetek; lepedők; lobogók; marabu
(szövet); melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon;mosdókesztyűk; műselyem szövetek; nem szőtt
textíliák; nemez, filc; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony (szövet); pamutkelmék; pamutanyagok;
pamutvászon; karton; kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból; ciha; poháralátétek (asztalneműk)posztó,
kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szalvéták (textilből);
szitaszövet; szövetek textilipari használatra; vánkoshuzatok; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével;
zászlók nem papírból;zászlószövet; zefír (szövet); zuhanyzófüggönyök textilből v. műanyagból; zsákvászon
(kendervászon); zsebkendők textilanyagból, zseníliaszövet.
25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruházat részei), boák
(nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat, cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok
(ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat);díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat);
egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők (kalapáruk); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők
(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; harisnyatartók,harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;
harisnyák, hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó
alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; jelmezek; kabátok; kerékpáros öltözetek, kesztyűk,
(ruházat),kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kombinék (alsóneműk); kosztümök;
köntösök; pongyolák; kötények (ruházat); kötöttáruk; lábbelik; levehető gallérok; libériák, inasruhák ;
matrózblúzok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; nőiruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek
(ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok; partedlik, nem papír; pelerinek; pénztartó övek
(ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházatgépkocsivezetőknek;
sapkák; sálak; short-ok (túraszoknyák); sporttrikók; strandruhák; svájcisapkák; barettek; szandálok; szarangok;
szárik; szemellenzők (sapkás); tornaruházat, turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok;
vízhatlanruházat, zoknik, zuhanyzósapkák.
( 111 ) 208.582
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01074
( 220 ) 2012.03.30.
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( 732 ) Villányi Borvidék Hegyközség Tanácsa, Siklós (HU)

( 740 ) dr. Bada János, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Villány eredetmegjelölés területéről származó borok; gyöngyözőbor, pezsgő.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi
ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi
ügyletekben; beszerzői szolgáltatások[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés;
eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási
szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési
hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és
tanácsadásfogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek
kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;
költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;
közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése;
manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének
kereskedelmi adminisztrációja;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs
médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás;
reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;
sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatokirányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;
statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás
gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;
számlakivonatokösszeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;
szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek; telemarketing
szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkárságiszolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;
újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti
menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás;
üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék;
éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -); szállásügynökségek [szállodák, panziók];
szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;táborhelyek hasznosítása;
turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.
( 111 ) 208.583
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01536
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( 220 ) 2012.05.07.
( 732 ) CO-OP STAR KERESKEDELMI ZRT., Jászberény (HU)
( 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.
( 111 ) 208.584
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01707
( 220 ) 2012.05.21.
( 732 ) NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)
( 740 ) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VITALSTAR
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészsegügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és
növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), különösen
ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok, bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok,
fürdősók, légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).
( 111 ) 208.585
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 01871
( 220 ) 2012.05.30.
( 732 ) Szénégető Viktória, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hildenbrand Katalin, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Egészségügyi szakembereknek (elsősorban gyógytornászoknak) mozgásszervi betegségek gyógyítására
szolgáló szemináriumok, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
44 Gyógyászati szolgáltatás gyermekek mozgásrendszeri betegségeinek gyógyítására, amely részletes anamnézist
és analitikus, fizikális mozgásvizsgálatot illetve az erre alapuló, a mozgásrendszer és az idegrendszer
működésének javítására, gyógyításáraszolgáló, kezelési rendszert tartalmaz.
( 111 ) 208.586
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02032
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( 220 ) 2012.06.12.
( 732 ) Navision Support Online Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Számítógépes szoftverek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.587
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02034
( 220 ) 2012.06.12.
( 732 ) RODIN CENTRAL EU Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39 Áruk csomagolása áruk raktározása; áruszállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás
tárolással kapcsolatba; levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai
szolgáltatások; szállítási szolgáltatások;szállítmányozás.
44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölesönzése; egészségügyi szolgáltatások;
gyógyászati berendezések bérbeadása; orvosi szolgáltatások.
( 111 ) 208.588
( 151 ) 2013.01.24.
( 210 ) M 12 02198
( 220 ) 2012.06.25.
( 732 ) Zemef Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 546 )

( 511 ) 36 Zálogkölcsönzés.
( 111 ) 208.589
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( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02209
( 220 ) 2012.06.26.
( 732 ) IHolding Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. Balogh-B. Szabó-Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36 Balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások;
tűzkár elleni biztosítás.
( 111 ) 208.590
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02382
( 220 ) 2012.07.09.
( 732 ) Skin-Magic Kft., Kiskőrös (HU)
( 546 )
( 511 ) 3 Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra; samponok;
szájvizek, nem gyógyászati használatra.
5 Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák
gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.
30 Tea.
33 Alkoholos kivonatok.
( 111 ) 208.591
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02384
( 220 ) 2012.07.09.
( 732 ) Etalon Produkció Kulturális Szolgáltató Kft., Baja (HU)
( 740 ) dr. Keczán Márk Pál, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) kiscsillag
( 511 ) 35 Marketing; rádiós reklámozás; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés
előadóművészek részére.
41 Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; rádió- és televízióprogramok készítése;
show-műsorok; színházi produkciók; szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok
szolgáltatásai.
( 111 ) 208.592
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02560
( 220 ) 2012.07.18.
( 732 ) BOROS ORAL Egésségügyi Szolgáltató Bt., Tata (HU)
( 546 )

( 511 ) 44 Fogászat.
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( 111 ) 208.593
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02568
( 220 ) 2012.07.18.
( 732 ) BÉTACOM Kereskedelmi és Hírközlési Kft., Budapest (HU)
( 740 ) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) PELSO
( 511 ) 9 Műholdvevő berendezések, antennák és tartozékok, közösségi vevőrendszerek, koax kábelek, csatlakozók,
erősítők; televízió adóberendezések, rádió adóberendezések; szórakoztató elektronikai készülékek, televíziók,
rádiók, hang- és képrögzítő készülékek,CD-lejátszók, erősítők, videolejátszók; telefonok; telefonközpontok;
telefaxok; számítógépek; számológépek; fénymásolók; üzenetrögzítők; elektromos háztartási gépek.
38 Televíziós adás, televízió-műsorok közvetítése, rádióadás, rádióműsorok közvetítése.
41 Televíziós szórakoztatás, rádiós szórakoztatás.
( 111 ) 208.594
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02573
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) "EXTRA-FUVAR" Kft., Kecskemét (HU)
( 541 ) Az "EXTRA-FUVAR" Kft. a megoldás!
( 511 ) 37 Építés.
39 Fuvarozás.
( 111 ) 208.595
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02574
( 220 ) 2012.07.19.
( 732 ) Nagy Mihály, Kecskemét (HU)
( 541 ) Nagy Mihály egyéni vállalkozása a megoldás!
( 511 ) 37 Építés.
39 Fuvarozás.
( 111 ) 208.596
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02741
( 220 ) 2012.07.31.
( 732 ) Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hódy Pál Gábor, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép
fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;
közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások; konferenciák
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szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-); kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;
tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések
készítése a vidékfejlesztés területén.
( 111 ) 208.597
( 151 ) 2013.01.25.
( 210 ) M 12 02742
( 220 ) 2012.07.31.
( 732 ) Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hódy Pál Gábor, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép
fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;
közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások; konferenciák
szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető
elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-); kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;
tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések
készítése a vidékfejlesztés területén.
( 111 ) 208.598
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02744
( 220 ) 2012.07.31.
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DREFT GARDEROBE
( 511 ) 3 Fehérítő készítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;
szappanok.
38 Távközlési szolgáltatások; chatszoba szolgáltatások; portálszolgáltatások; on-line fórumok nyújtása; email
szolgáltatások; rádiós és televíziós adások.
41 Oktatás; tanfolyamok nyújtása.
45 Közösségi háló szolgáltatások; információnyújtás kutatható nyilvántartásokból és információs adatbázisokból,
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beleértve szöveget, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat, grafikai és audiovizuális információkat

számítógépes és kommunikációs hálózatokon.
( 111 ) 208.599
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02754
( 220 ) 2012.08.01.
( 732 ) Czifra Dávid Szilárd, Budapest (HU)
Glisics Sándor Gergely, Kunszentmiklós (HU)
Dudás Levente, Érd (HU)
Horváth Gyula, Diósd (HU)
Kovács Zoltán, Budapest (HU)
Marosy Gábor, Hernád (HU)
Temesvölgyi Tamás, Budapest (HU)
Varga Lajos, Dombegyház (HU)
Várhegyi Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) Tari Fruzsina, Budapest
( 541 ) Masat-1
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-,
jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek érmebedobással
működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
műholdas platformok; műholdas fedélzeti eszközök; műholdas távérzékelési berendezések repülő és földi
kiszolgáló egységei; műholdas kommunikációs eszközök, szoftverek, alkalmazások műholdak üzemeléséhez;
távérzékeléshez és távközléshezkapcsolódó szoftverek, hardverek és alkalmazások; műholdas operációs rendszer;
műholdak földi kiszolgáló egységei, azok szoftverei és hardverei valamint egyéb alkalmazásai; műhold jelek
vételére alkalmas földi távközlési állomás, antenna és ezek elemei;műholdak és azok földi állomásának
távközlésre, információ továbbításra alkalmas berendezései; műholdas adó-vevők a repülő modulban és a földi
állomáson.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek;
(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); játék modellek, modell elemek; játék
makettek; makettek, makett darabok.
38 Távközlés; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); műholdas
kommunikáció és távközlés; műholdas adatátvitel és adatfeldolgozás automatizáltan vagy kézi vezérléssel;
műholdas adattovábbítás; műholdas távérzékelés éstávérzékelési adatok továbbítása; műholdak egymás közötti
adatátvitele.
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); műholdas távérzékelési adatok feldolgozása; műholdas távközlési
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folyamatok és alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése; műhold tervezés; műhold fejlesztés; műholdas kutatások

elvégzése; műholdas alkalmazások, szoftverek éshardverek tervezése, tesztelése, kutatása, fejlesztése és
üzemeltetése; műholdas operációs rendszerek fejlesztése; műhold platform tervezése, fejlesztése, tesztelése,
kutatása, kivitelezése; műhold földi állomásának tervezése, fejlesztése, tesztelése,kutatása, kivitelezése,
üzemeltetése.
( 111 ) 208.600
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02936
( 220 ) 2012.08.14.
( 732 ) Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ROUNDUP MEGA
( 511 ) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek
(inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 208.601
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02937
( 220 ) 2012.08.14.
( 732 ) Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BIAKTIV
( 511 ) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek
(inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).
( 111 ) 208.602
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02949
( 220 ) 2012.08.15.
( 732 ) Nadir Lalji, Budaörs (HU)
( 541 ) MISS PINK
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.603
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02955
( 220 ) 2012.08.15.
( 732 ) Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)
( 740 ) Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Light-Blue Technology
( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály
betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csempe és burkolólap ragasztó; hőszigetelőlap ragasztó.
19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru); beágyazóhabarcs hőszigetelőrendszerhez.
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( 111 ) 208.604
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 03138
( 220 ) 2012.08.31.
( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Különféle édesipari termékek.
( 111 ) 208.605
( 151 ) 2013.01.28.
( 210 ) M 12 02383
( 220 ) 2012.07.09.
( 732 ) Skin-Magic Kft., Kiskőrős (HU)
( 546 )

( 511 ) 3 Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra; samponok;
szájvizek, nem gyógyászati használatra.
5 Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák
gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.
30 Tea.
33 Alkoholos kivonatok.
( 111 ) 208.611
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 02512
( 220 ) 2012.07.13.
( 732 ) Varga Vivien, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; sportlétesítmények
üzemeltetése; óvodák [nevelés]; akadémiák [oktatás]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és
fitnesz tréning]; fényképészet; oktatásitárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; testnevelés; tornatanítás;
gyakorlati képzés [szemléltetés].
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; közfürdők higiéniai célokra; masszázs; szauna szolgáltatások.
( 111 ) 208.612
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 02509
( 220 ) 2012.07.13.
( 732 ) BIKE ZÓNA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)
( 541 ) Maniac csak mániákusoknak!
( 511 ) 35 Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.
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( 111 ) 208.613
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01959
( 220 ) 2012.06.05.
( 732 ) Módos Imre Épületasztalos-Ipari Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Beled (HU)
( 546 )

( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 111 ) 208.615
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 02684
( 220 ) 2012.07.26.
( 732 ) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Élj meg minden lélegzetet
( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők; fájdalomcsillapítók; torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; köhögés elleni cukorkák;
orrspray-k és vértolulás elleni készítmények; orvosi és gyógyszerészeti készítmények, így köhögés, megfázás és
influenza tüneteinek enyhítéséreszolgáló készítmények.
10 Gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhaláló készülékek köhögés, megfázás és influenza tüneteinek
enyhítésére.
( 111 ) 208.616
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01973
( 220 ) 2012.06.06.
( 732 ) Euró Fer Gépgyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Zárai László, Szigetszentmiklós
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók];
bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek;
cipővasalások; csecsemőkelengyék,babakelengyék; egyenruhák; fátylak [ruházat); fejfedők [kalapáruk];
fejszalagok (ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fűzők; fűzők [ruházat]; gallérok [ruházat];
harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek;
ingmellek [csipkés]; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik [bokavédők]; kaplik, cipőorrok; kesztyűk
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lábbelifelsőrészek; lábbelik ; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat;
művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházat]; poncsók; ruházat
, ruhaneműk ; sálak; szandálok; szoknyák; ujjatlankesztyűk; vállkendők, nagykendők.
40 Anyagmegmunkálás; ruhavarrás; ruhák átalakítása.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; divattervezés.
( 111 ) 208.617
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01494
( 220 ) 2012.05.03.
( 732 ) Propex Operating Company LLC, Tenessee 37421 (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE
( 511 ) 17 Csomagoló termékek, nevezetesen házfalak külső szigetelésére szolgáló szigetelőanyagok, szőtt, bevonatos és
laminált mesterséges szövetek, illetve építkezésekhez használt szivárgást gátló szigetelőanyagok mesterséges
szőtt, bevonatos és laminált lemezekformájában; beton szerkezeti termékek polipropilén és acél rostok
formájában, a beton erősségének és egyéb tulajdonságainak javítására.
18 Textil bevásárlószatyrok kiskereskedelmi csomagolásra, ideértve a hálós bevásárlószatyrokat termékek és
élelmiszerek kiskereskedelmi csomagolására.
19 Építési termékek, nevezetesen szőtt, bevonattal ellátott és laminált tetőfedő szövetek és szőtt, bevonattal
ellátott és laminált burkoló bevonatok; geoszintetikus termékek nevezetesen mesterséges és természetes
anyagokat tartalmazó szőtt, nem szőtt,síkkötött (hurkolt}, összetett, szövetanyagok, talajstabilizálásra, talaj
szétválasztásra, talajvíz elvezetésre, burkolásra, talajerősítésre, üledék szabályozásra, hulladéklerakók
szigetelőrendszeréhez, erózióvédelemre és növények telepítésére;rekreációs termékek, azaz mesterséges
szövetekből készült szőtt termékek úszómedence burkolására; mesterséges anyagokból készült szőtt és nem szőtt
mezőgazdasági szövetek növények elszigetelésére.
22 Csomagolótermékek, azaz szőtt szövettáskák ömlesztett szállítására és tárolására, ideértve a bálázott pamut
csomagolását; padlóburkoló termékek, nevezetesen szőtt és nem szőtt, összetett szövetek szőnyegaljak,
szőnyegek és ágyelők előállításához;rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból készült szőtt
szövetek úszómedencék illesztés nélküli takarására.
24 Mesterséges és természetes anyagokból készült nem szőtt és szőtt szövetek szűrőközegek gyártásához;
mesterséges anyagból készült nem szőtt és szőtt szövetek gépjármű alkatrészek gyártásához; mesterséges
anyagból készült szőtt, bevonattal ellátott éslaminált szövetek házburkolatokhoz, tetőszerkezetekhez és
szigetelésekhez, nem szőtt, bevonattal ellátott szövetek mesterséges anyagokból bútor- és ágyalkatrész
gyártáshoz.
28 Rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból szőtt termékek ugróasztalok takarására.
( 111 ) 208.618
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01646
( 220 ) 2012.05.16.
( 732 ) Kozma Zsuzsanna, Győr (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;
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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).
( 111 ) 208.619
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01803
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Juhos Nándor, Budapest (HU)
( 740 ) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FEHÉR TURUL
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 111 ) 208.620
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01807
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Eger-Park Hotel Szállodaüzemeltető Kft., Eger (HU)
( 740 ) dr. Tuller András, Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HOTEL EGER & PARK
( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi
szolgáltatás).
( 111 ) 208.621
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 02683
( 220 ) 2012.07.26.
( 732 ) Big Carp Baits in Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SCHLOTTI
( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, horgászfelszerelések.
31 Tápanyagok állatok számára, haltáp, hal csali.
( 111 ) 208.622
( 151 ) 2013.01.29.
( 210 ) M 12 01801
( 220 ) 2012.05.24.
( 732 ) Augusztin Medical Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások, fogorvosi ellátás, járóbeteg ellátás.
A rovat 139 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszűnése
Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
( 111 ) 172.650
( 210 ) M 02 01599
( 180 ) 2012.03.29.
( 111 ) 172.960
( 210 ) M 02 01247
( 180 ) 2012.03.12.
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
( 111 ) 207.268
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása
( 111 ) 115.042
( 732 ) Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex (GB)
( 111 ) 115.484
( 732 ) Kodak GmbH, Stuttgart (DE)
( 111 ) 115.578
( 732 ) S.A. Bristol-Myers Belgium N.V., Brüsszel (BE)
( 111 ) 115.792
( 732 ) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION /Delaware államban bejegyzett cég/, Foster City,
California (US)
( 111 ) 115.892
( 732 ) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Nashville, Tennessee
(US)
( 111 ) 116.186
( 732 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 111 ) 123.769
( 732 ) CHANEL, NEUILLY SUR SEINE (FR)
( 111 ) 124.085
( 732 ) CORPORACION HABANOS, S.A., Miramar, Playa, Ciudad de la Habana (CU)
( 111 ) 136.084
( 732 ) Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Budapest (HU)
( 111 ) 136.218
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.221
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.459
( 732 ) Time Inc., New York, New York (US)
( 111 ) 136.553
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 136.745
( 732 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 136.897
( 732 ) The Procter & Gamble Company, Cincinnati ,Ohio (US)
( 111 ) 136.982
( 732 ) Abic Biological Laboratories Ltd., Beit Shemesh (IL)
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( 111 ) 137.245
( 732 ) Columbian Chemicals Co., Marietta, Georgia (US)
( 111 ) 137.404
( 732 ) Crown Cork & Seal Technologies Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Alsip, Illinois
(US)
( 111 ) 137.528
( 732 ) Piat Pere et Fils B.V., Amsterdam (NL)
( 111 ) 137.594
( 732 ) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
( 111 ) 137.883
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Co., New York, New York (US)
( 111 ) 137.916
( 732 ) Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Skócia (GB)
( 111 ) 137.917
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,New Jersey (US)
( 111 ) 138.014
( 732 ) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)
( 111 ) 138.120
( 732 ) Justerini & Brooks Ltd., London (GB)
( 111 ) 138.165
( 732 ) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelőségű Társaság, Budapest (HU)
( 111 ) 138.188
( 732 ) Columbian Chemicals Co., Marietta, Georgia (US)
( 111 ) 138.189
( 732 ) Columbian Chemicals Co., Marietta, Georgia (US)
( 111 ) 138.190
( 732 ) Columbian Chemicals Co., Marietta, Georgia (US)
( 111 ) 138.191
( 732 ) Columbian Chemicals Co., Marietta, Georgia (US)
( 111 ) 138.237
( 732 ) Bunge Növényolajipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 138.663
( 732 ) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
( 111 ) 138.974
( 732 ) BIND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kaposvár (HU)
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( 111 ) 139.071
( 732 ) Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation, Tokyo (JP)
( 111 ) 139.189
( 732 ) Grupp Internacional, S.A., ELCHE (Alicante) (ES)
( 111 ) 139.469
( 732 ) Wizards of the Coast LLC, Pawtucket, Rhode Island (US)
( 111 ) 139.972
( 732 ) Esculentus Kft., Budaörs (HU)
( 111 ) 140.370
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.371
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.372
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.696
( 732 ) DePuy AcroMed, Inc., Raynham, Massachusetts (US)
( 111 ) 173.044
( 732 ) Varga Zoltán, Pécs (HU)
( 111 ) 173.281
( 732 ) Exity Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 174.971
( 732 ) Craw Daddy Licensing, Inc., Encino (US)
( 111 ) 175.968
( 732 ) Pálfai Tamás, Szeged (HU)
( 111 ) 175.970
( 732 ) Pálfai Tamás, Szeged (HU)
( 111 ) 176.165
( 732 ) Puszta Konzerv Kft., Balmazújváros (HU)
( 111 ) 176.464
( 732 ) Lőrinczy Bálint, Budapest (HU)
( 111 ) 176.725
( 732 ) Peugeot Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.168
( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
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( 111 ) 177.223
( 732 ) Paul Frank Industries LLC, Los Angeles (US)
( 111 ) 177.353
( 732 ) Gere István Sütődéje Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 111 ) 177.389
( 732 ) Panasonic Corporation, Kadoma-shi, Osaka (JP)
( 111 ) 177.994
( 732 ) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
( 111 ) 178.152
( 732 ) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
( 111 ) 178.350
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.352
( 732 ) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 178.357
( 732 ) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 178.385
( 732 ) SGS Société Générale de Surveillance SA, Genf (CH)
( 111 ) 178.468
( 732 ) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian (CN)
( 111 ) 178.590
( 732 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.595
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Co. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 178.936
( 732 ) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)
( 111 ) 179.089
( 732 ) Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 179.355
( 732 ) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian (CN)
( 111 ) 179.625
( 732 ) S.C. Rieni Drinks S.A., Nagyvárad (RO)
( 111 ) 180.211
( 732 ) McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)
( 111 ) 180.342
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( 732 ) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

( 111 ) 180.487
( 732 ) Le Sportsac, Inc., Reno, Nevada (US)
( 111 ) 180.577
( 732 ) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)
( 111 ) 180.739
( 732 ) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw, Indiana (US)
( 111 ) 180.930
( 732 ) DePuy, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Warsaw, Indiana (US)
( 111 ) 181.565
( 732 ) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., Singapore (SG)
( 111 ) 181.783
( 732 ) Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)
( 111 ) 182.750
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)
( 111 ) 182.761
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York állam
(US)
( 111 ) 189.260
( 732 ) GOJO Industries, Inc., Akron, Ohio (US)
( 111 ) 203.486
( 732 ) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe (DE)
A rovat 78 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények
Jogutódlás
( 111 ) 114.996
( 732 ) Europe Brands S.á.r.l., Luxembourg (LU)
( 111 ) 115.882
( 732 ) IKARUSBUS Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 125.489
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 126.297
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 129.887
( 732 ) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
( 111 ) 129.888
( 732 ) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
( 111 ) 139.189
( 732 ) Grupp Internacional, S.A., ELCHE (Alicante) (ES)
( 111 ) 139.863
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 139.864
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 150.647
( 732 ) Momentum Activating Demand Limited, London (GB)
( 111 ) 156.016
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 173.044
( 732 ) Varga Zoltán, Pécs (HU)
( 111 ) 173.281
( 732 ) Exity Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 178.152
( 732 ) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
( 111 ) 178.468
( 732 ) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian (CN)
( 111 ) 179.355
( 732 ) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian (CN)
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( 111 ) 179.494
( 732 ) VITALPRODUKT Kft., Vecsés (HU)
( 111 ) 180.336
( 732 ) Illés Marianna Bertolonivna 40%, Nagypalád (UA)
Nap Fiai Kft. 25%, Albertirsa (HU)
Fekete István 20%, Milota (HU)
Bodnár Zsolt 10%, Fehérgyarmat (HU)
Szalai Zita Gyulivna 5%, Levelek (HU)
( 111 ) 183.752
( 732 ) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian (CN)
( 111 ) 185.275
( 732 ) Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)
( 111 ) 186.024
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 189.085
( 732 ) Illés Marianna Bertolonivna 40%, Nagypalád (UA)
Nap Fiai Kft. 25%, Albertirsa (HU)
Fekete István 20%, Milota (HU)
Bodnár Zsolt 10%, Fehérgyarmat (HU)
Szalai Zita Gyulivna 5%, Levelek (HU)
( 111 ) 191.720
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 191.777
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 196.964
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 197.728
( 732 ) MW Hungary 2009 Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 199.013
( 732 ) Gastro-Genius GmbH, Wien (AT)
( 111 ) 199.173
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 200.586
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 201.171
( 732 ) Teletál Ételfutár Kft., Dunakeszi (HU)
( 111 ) 203.715
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( 732 ) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)

( 111 ) 203.874
( 732 ) Multipont Program Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.875
( 732 ) Multipont Program Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.876
( 732 ) Multipont Program Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 203.877
( 732 ) Multipont Program Zrt., Budapest (HU)
( 111 ) 207.193
( 732 ) dr. Várnai Péter, Budapest (HU)
A rovat 36 darab közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
( 111 ) 115.717
( 732 ) NV NUTRICIA, Zoetermeer (NL)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
( 111 ) 137.594
( 732 ) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 137.917
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,New Jersey (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 138.663
( 732 ) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
( 740 ) Gergely és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 111 ) 140.370
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 140.371
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 140.372
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 111 ) 178.847
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( 732 ) ASMODEE, Guyancourt (FR)

( 740 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 111 ) 203.794
( 732 ) Zhou Heng, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.

Képviselet megszűnése
( 111 ) 115.717
( 732 ) NV NUTRICIA, Zoetermeer (NL)
( 111 ) 136.218
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.221
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 137.594
( 732 ) NEC CORPORATION, Tokió (JP)
( 111 ) 137.917
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,New Jersey (US)
( 111 ) 138.663
( 732 ) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
( 111 ) 140.370
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.371
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.372
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 155.544
( 732 ) Albert Zoltán, Budapest (HU)
Danyi Lőrinc, Budapest (HU)
Fehér Gyula, Budapest (HU)
Horváth Sándor, Budapest (HU)
Kállai József, Budapest (HU)
Mohácsi László, Budapest (HU)
Oláh Károly, Budapest (HU)
Radics Ferenc, Budapest (HU)
Sárközi András, Héreg (HU)
Seres Vilmos, Budapest (HU)
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Szabó Lajos, Budapest (HU)

Vidák Zsigmond, Budapest (HU)
( 111 ) 178.847
( 732 ) ASMODEE, Guyancourt (FR)
( 111 ) 203.794
( 732 ) Zhou Heng, Budapest (HU)
( 111 ) 207.584
( 732 ) Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)
A rovat 13 darab közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
( 111 ) 115.792
( 732 ) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION /Delaware államban bejegyzett cég/, Foster City,
California (US)
( 111 ) 136.084
( 732 ) Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Budapest (HU)
( 111 ) 136.218
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.221
( 732 ) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)
( 111 ) 136.553
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 137.917
( 732 ) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,New Jersey (US)
( 111 ) 140.370
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.371
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 140.372
( 732 ) Needle Industries (India) Private Limited, Tamil Nadu (IN)
( 111 ) 150.647
( 732 ) Momentum Activating Demand Limited, London (GB)
( 111 ) 155.544
( 732 ) Albert Zoltán, Budapest (HU)
Danyi Lőrinc, Budapest (HU)
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Fehér Gyula, Budapest (HU)

Horváth Sándor, Budapest (HU)
Kállai József, Budapest (HU)
Mohácsi László, Budapest (HU)
Oláh Károly, Budapest (HU)
Radics Ferenc, Budapest (HU)
Sárközi András, Héreg (HU)
Seres Vilmos, Budapest (HU)
Szabó Lajos, Budapest (HU)
Vidák Zsigmond, Budapest (HU)
( 111 ) 176.165
( 732 ) Puszta Konzerv Kft., Balmazújváros (HU)
( 111 ) 176.725
( 732 ) Peugeot Hungária Kft., Budapest (HU)
( 111 ) 177.389
( 732 ) Panasonic Corporation, Kadoma-shi, Osaka (JP)
( 111 ) 178.152
( 732 ) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
( 111 ) 178.350
( 732 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 111 ) 178.847
( 732 ) ASMODEE, Guyancourt (FR)
A rovat 17 darab közlést tartalmaz.

Használati szerződés
( 111 ) 136.443
( 732 ) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Scotland (GB)
( 740 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények
Jogutódlás
( 210 ) M 06 00846
( 731 ) MPA Holding AG, Bécs (AT)
( 210 ) M 12 00245
( 731 ) Arzenál Beszerzési Társulás Kft., Budapest (HU)
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Jelzálogjog alapítás/megszűnés
( 210 ) M 99 05447
( 731 ) WALMARK a.s., Trinec (CZ)
( 740 ) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 210 ) M 01 06567
( 731 ) Walmark, a.s., Trinec (CZ)
( 740 ) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

M313

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 111 ) 794.027
( 541 ) CLERIAL
( 511 ) 3, 5
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 813.504
( 541 ) TILMOR
( 511 ) 1, 5
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 832.646
( 546 )
( 511 ) 9-10
( 580 ) 2012.10.11.
( 450 ) GAZ 39/2012
( 111 ) 944.745
( 546 )

( 511 ) 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24-26, 28, 35
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.054.298
( 546 )

( 511 ) 16, 20-21
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.096.672
( 541 ) PAZNEO
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.097.012
( 541 ) LANIUS
( 511 ) 33
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( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.110.329
( 541 ) MOBOOM
( 511 ) 9, 38
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.115.656
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.821
( 541 ) JOPER
( 511 ) 11
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.841
( 546 )
( 511 ) 36-37, 39
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.858
( 546 )

( 511 ) 30
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.859
( 546 )
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( 511 ) 30
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.884
( 541 ) HOSTPOINT
( 511 ) 9, 16, 38, 42
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.906
( 541 ) FLYOVER
( 511 ) 24-25, 40
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.132.948
( 546 )

( 511 ) 3, 5, 29
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.008
( 541 ) KYMDAL
( 511 ) 20
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.037
( 541 ) HollyStar
( 511 ) 9, 35-36, 38, 41-42
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.055
( 546 )
( 511 ) 36
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.115
( 541 ) EXNESS
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( 511 ) 36
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.120
( 541 ) LOYADA
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.122
( 541 ) OMPTERA
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.123
( 541 ) TAPTIQOM
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.132
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.149
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.154
( 546 )

( 511 ) 9
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.167
( 541 ) INTECH
( 511 ) 1, 7
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
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( 111 ) 1.133.169
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.178
( 541 ) PUM
( 511 ) 1-3, 16-17, 35
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.183
( 541 ) ASCOM
( 511 ) 9-10, 37-38, 42, 44
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.198
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.217
( 546 )

( 511 ) 1-45
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.226
( 546 )

( 511 ) 30, 35, 43
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.249
( 546 )
( 511 ) 12
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
W44

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 111 ) 1.133.250
( 541 ) LADY SPA
( 511 ) 3
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.276
( 546 )

( 511 ) 36
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.312
( 541 ) YOLADO
( 511 ) 29-30
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.343
( 541 ) KLETTERWERKS
( 511 ) 18, 25
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.395
( 546 )

( 511 ) 28, 41
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.415
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( 546 )

( 511 ) 6, 8-9, 14-16, 18, 20-21, 28, 34-35
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.434
( 546 )

( 511 ) 25
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.460
( 546 )

( 511 ) 4
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.473
( 546 )

( 511 ) 3
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.518
( 546 )
( 511 ) 9, 37-38, 41-42
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.523

W46

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.
Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

( 546 )

( 511 ) 9, 35, 41
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.692
( 546 )
( 511 ) 25, 28, 35, 41
( 580 ) 2012.11.01.
( 450 ) GAZ 42/2012
( 111 ) 1.133.759
( 546 )

( 511 ) 6-7, 19
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.760
( 546 )

( 511 ) 6-7, 19, 35, 37
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.761
( 546 )

( 511 ) 6-7, 19, 35, 37
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.840
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( 546 )

( 511 ) 5, 42
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.842
( 541 ) FURUNBAO
( 511 ) 5, 30, 35
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.844
( 546 )

( 511 ) 20, 24, 35
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.853
( 541 ) Publu
( 511 ) 18, 24-25, 28
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.884
( 541 ) CAPEZEN
( 511 ) 5
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.906
( 541 ) TIMBERPAK
( 511 ) 4, 19, 39-40
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.920
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( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.930
( 546 )

( 511 ) 1, 4-5, 41
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.133.949
( 541 ) BM
( 511 ) 34
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.098
( 546 )

( 511 ) 7
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.099
( 541 ) MEATMASTER
( 511 ) 7, 11
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.135
( 546 )
( 511 ) 1, 17, 19, 37, 39
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.166
( 541 ) Hahnreiter
( 511 ) 7
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.169
( 546 )
( 511 ) 25
( 580 ) 2012.11.08.
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( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.179
( 546 )
( 511 ) 9
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.193
( 541 ) EGO FRUGO
( 511 ) 32
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.240
( 546 )
( 511 ) 11
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.271
( 546 )

( 511 ) 25, 35
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.274
( 546 )

( 511 ) 7, 9, 11-12, 35
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.324
( 541 ) ENTOURAGE EDGE
( 511 ) 9, 35, 41
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.330
( 546 )
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( 511 ) 11, 20
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
( 111 ) 1.134.370
( 541 ) LES BEIGES
( 511 ) 3
( 580 ) 2012.11.08.
( 450 ) GAZ 43/2012
A rovat 71 darab közlést tartalmaz.
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba
Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése
( 111 ) 676.175
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 821.086
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 823.757
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 827.398
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 890.472
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 997.157
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.067.658
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.074.334
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.106.042
( 151 ) 2012.10.08.
( 111 ) 1.116.027
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.763
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.765
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.770
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.826
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.838
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.874
( 151 ) 2013.02.04.
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( 111 ) 1.118.880
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.930
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.945
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.952
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.955
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.956
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.957
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.958
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.118.976
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.119.005
( 151 ) 2013.02.04.
( 111 ) 1.119.071
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.072
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.114
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.118
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.208
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.242
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.243
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.292
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( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.328
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.433
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.449
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.474
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.488
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.501
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.502
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.530
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.536
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.565
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.597
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.632
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.633
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.675
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.687
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.705
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.721
( 151 ) 2013.01.23.
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( 111 ) 1.119.769
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.813
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.929
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.936
( 151 ) 2013.01.23.
( 111 ) 1.119.945
( 151 ) 2013.01.23.
A rovat 56 darab közlést tartalmaz.
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NEMZETKÖZI EREDETMEGJELÖLÉS-KÖZLEMÉNYEK
Nemzetközi eredetmegjelölés-bejelentések meghirdetése
(111) 901
(151) 2012.01.10
(250) Peru
(450) N° 41:01/2013
(540) LOCHE DE LAMBAYEQUE
(511) Loche (Crookneck squash)
(csavartnyakú tök)
(111) 902
(151) 2012.01.10
(250) Peru
(450) N° 41:01/2013
(540) CAFÉ MACHU PICCHU - HUADQUIÒA
(511) Green coffee beans
(Zöld kávébab)
(111) 903
(151) 2012.01.10
(250) Peru
(450) N° 41:01/2013
(540) MACA JUNÍN - PASCO
(511) Maca (fresh and dried)
Maca (friss és szárított)
(111) 904
(151) 2012.03.09
(250) Serbia
(450) N° 41:01/2013
(540) LESKOVAÈKI DOMAÆI AJVAR
(511) Ajvar produced in a traditional way (agricultural food product by peppers)
[Hagyományos elõállítású ajvár (paprikából elõállított mezõgazdasági élelmiszeripari termék)]
(111) 905
(151) 2012.06.12
(250) Mexico
(450) N° 41:01/2013
(540) ARROZ DEL ESTADO DE MORELOS
(511) Arroz del estado de morelos plant
(Rizs a mexikói Morelos állam ültetvényérõl)
(111) 906
(151) 2012.09.24
(250) Italy
(450) N° 41:01/2013
(540) Prosecco
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(511) Wine
(Bor)
(111) 907
(151) 2012.10.30
(250) France
(450) N° 41:01/2013
(540) MONOI DE TAHITI
(511) Cosmetic product obtained by macerating Tiare flowers in refined copra oil, extracted from coconuts
(Tiare virágok kókuszból kivont finomított kopraolajban történõ áztatásával elõállított kozmetikai termék)
(111) 908
(151) 2012.11.12
(250) Italy
(450) N° 41:01/2013
(540) ACETO BALSAMICO DI MODENA
(511) Vinegar
(Ecet)
8 db közlést tartalmaz.
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