
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.624

 ( 151 )  2012.06.21.

 ( 210 )  M 11 02843

 ( 220 )  2011.09.07.

 ( 732 )  Kapacitás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rádi Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  CityLED

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

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; kivéve elektromos energia felhasználásával

 fényt kibocsátó eszközöket.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kivéve a 35. szolgáltatási

osztályba foglalt olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek világító eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos

 tevékenységet érintenek.

 ( 111 )  208.077

 ( 151 )  2012.11.30.

 ( 210 )  M 12 01059

 ( 220 )  2012.03.30.

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

 ( 541 )  SETONETT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.288

 ( 151 )  2012.12.27.

 ( 210 )  M 11 01277

 ( 220 )  2011.04.22.

 ( 732 )  ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Ferenc István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19 Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  208.610

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01006

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.337

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 01677

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozással, kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás, reklámozás.

 45 Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 111 )  209.338

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 01675

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Wei 888 Európa Nemzetközi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  209.339

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 02191

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  DELEGO HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Állásközvetítés, munkaerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, human outsourcing szolgáltatások,

 szaktanácsadás személyzeti kérdésekben.

 41 Nevelés, szakmai képzés.

 45 Tanácsadás, jogi tanácsadás, jogi kutatás, közvetítés.

 ( 111 )  209.340

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 02539

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Roseber Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Darida Olivér, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 )  19 Ácsmunkák nem fémből; épületek nem fémből.

 29 Lekvár, hús, hús, tartósított, sózott hús.

 35 Árubemutatás.

 37 Épületek belső tisztítása; falazás (kőművesmunka).

 43 Vendéglátóipar; túristaházak; étkezdék; éttermek.

 ( 111 )  209.342

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 02950

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  HO-RA Kft., Abda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég, jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.

32 Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok és

egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és egyéb készitmények italok

 előállításához.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

ízesített víz, szénsavas üdítőitalok és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár,

 szörp kis és nagykereskedelme,kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  209.343

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03151

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  Alfa-Radiál Plusz Kft., Martonvásár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  7 Mezőgazdasági gépek és alkatrészei, nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök.

 35 Mezőgazdasági gépek és alkatrészeinek, autóalkatrészek kereskedelme.

 37 Járműjavítás és karbantartás, gumiszervíz.

 ( 111 )  209.344

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03137

 ( 220 )  2012.08.31.

 ( 732 )  Q&C Magyarország Kft., Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Q&C

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

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru), továbbá: ballonos vízadagoló berendezések,

hálózati vízadagolóberendezések, szódagépek, ivó kutak, egyéb vízadagolók, konyhai szűrőrendszerek, pult alá

szerelhető szűrők, asztali szűrők, szűrőházak, szűrőbetétek, hűtőszekrény szűrők, zuhanyszűrők, csapszűrők,

 központi szűrők, ozmózisszűrők, RO membránok,víztisztító berendezések.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

szolgáltatás), továbbá: vízadagoló gépek,- ivókutak,- szódagépek,- víztisztító készülékek,- vízlágyító

 berendezések,- ionizáló készülékektelepítése,- beszerelése, -áthelyezése,- szervizelése és -javítása.

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

valamennyi szolgáltatás), továbbá: vízadagoló gépek,- ivókutak,- szódagépek,- víztisztító készülékek,- vízlágyító

berendezések,- ionizálókészülékek bérbeadása, üzemeltetése; ballonos és egyéb palackozású ásványvíz

 kiszállítása.

 ( 111 )  209.345

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03537

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  KPMG Akadémia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár 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).

 ( 111 )  209.346

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03539

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  Renema Kft., Békéscsaba (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; dámajátékok; dámatáblák, dobható korongok [játékszerek];

dominójátékok; építőjátékok; építőkockák [játékszerek]; érmebedobásos játékautomaták; eszközök

testgyakorláshoz; játékautomaták, nemérmebedobással működőek; játékkártyák; karika játékok; készülékek

elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők; kirakós játékok [puzzle];

mobilok [játékszerek]; patkó játékok; sakkjátékok ;sakktáblák; táblajátékok;társas játékok; trükkös játékok;

 vidámparki felszerelések.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészség(védő) klubok (kondícionálás); élő

előadások bemutatása; előadások díszleteinekkölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; fitnesztanfolyamok

vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzésea
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járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre

bocsátása; szabadidős szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szórakoztatás; televíziósszórakoztatás; testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás]; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok;

 zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  209.347

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03538

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  KPMG Akadémia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár 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).

 ( 111 )  209.348

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03134

 ( 220 )  2012.08.31.

 ( 732 )  Badacsonyi Pincegazdaság Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

 ( 111 )  209.349

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03348

 ( 220 )  2012.09.17.

 ( 732 )  Lézer Trió Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 541 )  Lézer Trió

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  209.350
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 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03519

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  Gesztelyi-Nagy Ádám, Veszprém (HU)

 ( 541 )  NEVIBES SPECIÁL SC

 ( 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).

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),

 termésnövelő-, vadkár csökkentő - és vadriasztó anyagok és készítmények.

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 )  209.351

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03565

 ( 220 )  2012.09.28.

 ( 732 )  AGRIMART Bt., Debrecen (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  37 Építés, gyárépítés, építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 111 )  209.352

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03527

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  G. E. Trade Kft., Szolnok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papírzsebkendő, toalettpapír és kéztörlő.

 ( 111 )  209.353

 ( 151 )  2013.04.11.

 ( 210 )  M 12 03560

 ( 220 )  2012.09.28.

 ( 732 )  Invigor Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, 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).

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 )  209.357

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 03783

 ( 220 )  2012.10.05.

 ( 732 )  Horváth Antal, Farmos (HU)

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

 ( 541 )  Palotás

 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); pálinkák; pálinka tartalmú szeszesitalok; gyümölcsalapú égetett

 szeszesitalok.

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  209.358

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 03186

 ( 220 )  2012.09.05.

 ( 732 )  Tóth Borbála, Erdőkertes (HU)

 ( 740 )  dr. Gönczi Anna, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; cipők; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; felsőkabátok, felöltők;

felsőruházat; fűzők [ruházat]; ingek; ingmellek [csipkés]; ingvállak, pruszlikok; kabátok; kalapok; kesztyűk

 [ruházat]; készruhák; kosztümök; női ruhák;övek [ruházat]; ruházat, ruhaneműk.

40 Anyagmegmunkálás; hímzés; bőrmegmunkálás; kelme szabása; kelmefestés; mintanyomás; ruhavarrás;

 selyemszitanyomás; szabás; szabászati szolgáltatások, textilfestés.

 42 Divattervezés.

 ( 111 )  209.359

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02667

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Pataki Sándor Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Szabadszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  209.360

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 03085

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  HAAS + SOHN Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 11 Hőtároló kályhák, kandallók, kandallókályhák, kandallóbetétek,vegyestüzelésű kályhák, központi fűtésre

 köthető készülékek, kályhák alternatív tüzelőanyagokhoz, olajkályhák, konyhai tűzhelyek.

 35 Fűtőberendezésekre vonatkozó kis-, nagy- és on-line kereskedelem.

 37 Kályhák és fűtőberendezések karbantartása, szerviz szolgáltatások.

 ( 111 )  209.361

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 03088

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  Hód-Metál Marketing KFT, Hódmezővásárhely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  209.362

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02867

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Samay-Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  WolframBenz

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  209.363

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 01813

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyhatású bőrápoló és védő kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  209.364

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02323

 ( 220 )  2012.07.03.

 ( 732 )  Sotex Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  MAJTIS

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  209.365

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02249

 ( 220 )  2012.06.28.

 ( 732 )  Szabó Galambos Fővállalkozó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.366

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02612

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.367

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 9. szám, 2013.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M991



 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02866

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Samay-Kiss Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.368

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 03091

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  Győrfi Daru Építőipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  37 Építés.

 ( 111 )  209.369

 ( 151 )  2013.04.16.

 ( 210 )  M 12 02668

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  SZIGET-MELOR Mélyépítő és Szolgáltató Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest

 ( 541 )  SZIGET-MELOR

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.371

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 01579

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Alternative Media Invest Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Nádas Béla, Nádas Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GUSTO

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti termékek,

 fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék.

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
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 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.372

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 01258

 ( 220 )  2012.04.13.

 ( 732 )  Elastic 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  209.373

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02066

 ( 220 )  2012.06.14.

 ( 732 )  Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Kutyaeledelek (kekszfélék).

 ( 111 )  209.374

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02610

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  EWISESOFT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Richárd, dr. Schmidt Richárd Ügyvedi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyfelektől; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruösszevetési

szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; eladási

propaganda mások számára; információ éstanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

kereskedelmi információs ügynökségek; marketing; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok.

38 Digitális fájlok továbbítása, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés
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biztosítása adatbázisokhoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz, távközlési kapcsolatlétesítése számítógépes világhálóval, tudakozók, információs szolgáltatások,

 üzenetek küldése.

39 Utasszállítás, gépkocsival történő szállítás, taxiszolgáltatás, közlekedési információ, személyszállítás,

 utasszállítás.

 ( 111 )  209.375

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02245

 ( 220 )  2012.06.28.

 ( 732 )  Balaton Rádió Kft., Siófok (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.376

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02247

 ( 220 )  2012.06.28.

 ( 732 )  Diós-Gumi Gépjárműjavító Kft., Kecel (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.377

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02433

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  SANDALE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Melinda, Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők.

 ( 111 )  209.378

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02418

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Hok- Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 16 Műanyagfóliák csomagolásra; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; zacskók csomagolásra papírból

 vagy műanyagból.
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 17 Csomagolóanyagok gumiból vagy műanyagból; műanyag fóliák nem csomagolási célokra.

 ( 111 )  209.379

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02236

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  UB Merchants Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Gábor ügyvéd, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UB merchants

 ( 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).

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.

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

 44 Orvosi; higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  209.380

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02220

 ( 220 )  2012.06.26.

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

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.381

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02398

 ( 220 )  2012.07.09.

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

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

 ( 541 )  Don Pepe

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

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

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

 áru).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.382

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02404

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Bolyki Terra Kft., Ózd (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.383

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 02589

 ( 220 )  2012.07.19.

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

  
( 546 )

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

 ( 111 )  209.384

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03158

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.385

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03162

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  Fórizs István, Szeged (HU)

  ( 546 )

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

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

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

távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,
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kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.386

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03365

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Gaál István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

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

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

 bonyolítása, kongresszusok szervezéseés bonyolítása, könyvkiadás.

 ( 111 )  209.388

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03559

 ( 220 )  2012.09.28.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.389

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03569

 ( 220 )  2012.09.28.

 ( 732 )  Carfinder.hu Internet Technológiai Kutató Intézet Kft., Mindszent (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépes szoftverek.

 35 Statisztikák összeállítása.

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

 tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  209.390

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03758
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 ( 220 )  2012.10.04.

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

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 41 Szórakoztatás.

 ( 111 )  209.391

 ( 151 )  2013.04.17.

 ( 210 )  M 12 03770

 ( 220 )  2012.10.04.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.394

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03252

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

 ( 541 )  DIGI sport 2

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
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 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.395

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 02851

 ( 220 )  2012.08.08.

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.396

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03455

 ( 220 )  2011.12.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 cipőkapcsok; fűzőszemek; cipőakasztók; cipődíszek (nem nemesfémből).

 ( 111 )  209.397

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03209

 ( 220 )  2012.09.07.

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.398

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03245

 ( 220 )  2012.09.11.

 ( 732 )  Pusztai Gábor, Pásztó (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.399

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03251

 ( 220 )  2009.06.18.

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

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

 ( 541 )  JAMES CAMERON'S AVATAR

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.400

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 02847

 ( 220 )  2012.08.08.

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

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

 ( 541 )  ForeverUtazás

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.401

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03852
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 ( 220 )  2012.10.11.

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

 ( 740 )  dr. Békés Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.402

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03255

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

 ( 541 )  DIGI sport 1

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.403

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03839
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 ( 220 )  2012.10.09.

 ( 732 )  Szabó János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Heliana

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.404

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03849

 ( 220 )  2012.10.11.

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

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

 ( 541 )  dromedar

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.405

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03241

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

 ( 541 )  Qualco PT

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.406

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03648

 ( 220 )  2012.09.30.

 ( 732 )  Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

 ( 541 )  ÖLTÉSZET

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

 művirágok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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 )  209.407

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03441

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  GLOBÁL SPORT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.408

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03254

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

  
( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.409

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03236

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  209.410

 ( 151 )  2013.04.18.

 ( 210 )  M 12 03197

 ( 220 )  2012.09.06.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Petőfi Pálinkaház Kft.

 ( 511 )  33 Pálinka.

 35 Pálinka kereskedelme, forgalmazása.

 ( 111 )  209.414

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 03922

 ( 220 )  2012.10.16.

 ( 732 )  Bédics János, Cserszegtomaj (HU)

 Braxmair Béla, Baja (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.415

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 03920

 ( 220 )  2012.10.16.

 ( 732 )  Bédics János, Cserszegtomaj (HU)

 Braxmair Béla, Baja (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.416

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 03918

 ( 220 )  2012.10.16.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 import-export ügynökségek.

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

 ( 111 )  209.419

 ( 151 )  2013.04.19.
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 ( 210 )  M 12 00089

 ( 220 )  2012.01.11.

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

 ( 541 )  pilotrek

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

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

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  209.420

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 00090

 ( 220 )  2012.01.11.

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

 ( 541 )  thermocont

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

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

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  209.421

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 00729

 ( 220 )  2012.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  ÉnIrodám +

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.422

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 00730

 ( 220 )  2012.03.02.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  ÉnIrodám Plusz

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.423

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 01526
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 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  EDGE Communications Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális tárgyú kiállítások,

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

 ( 111 )  209.424

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 12 01528

 ( 220 )  2012.05.07.

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

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

 ( 541 )  ART MARKET BUDAPEST

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális tárgyú kiállítások,

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

 ( 111 )  209.425

 ( 151 )  2013.04.19.

 ( 210 )  M 11 03986

 ( 220 )  2011.12.15.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Információ és tanácsadás fogyasztóknak.

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

 szolgáltatások, étkezdék; vendéglátóipar; éttermek; gyorséttermek.

 ( 111 )  209.426

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02555

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

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

 41 Nevelés; televíziós szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  209.427

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02718

 ( 220 )  2012.07.30.

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

 ( 740 )  Lovász György, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.428

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02720

 ( 220 )  2012.07.30.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Oliva olaj.

 ( 111 )  209.429

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02734

 ( 220 )  2012.07.31.

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

 ( 541 )  GROW BY GROWING HUMAN CAPITAL

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

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

 üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 ( 111 )  209.430

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02735

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Tazo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  209.431

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03373

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Á-Gastro Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  209.432

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02386

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Vasérc-Trans Szállítmányozási Kft., Rudabánya (HU)

  

( 546 )

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

szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.433

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03142

 ( 220 )  2012.09.03.

 ( 732 )  VitaShield Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  ACE Collavit

 ( 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).

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  209.434

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03147

 ( 220 )  2012.09.03.

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

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

 parányok.

 ( 111 )  209.435

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 04149

 ( 220 )  2012.11.10.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  209.436

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03336

 ( 220 )  2012.09.14.

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

 ( 541 )  Veszprémi Állatkert

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

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

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

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

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

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  209.437

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03341

 ( 220 )  2012.09.17.

 ( 732 )  Budai Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

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

rendszerelemzés; számítógép hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

 számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  209.438

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03343

 ( 220 )  2012.09.17.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.439

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 01679

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.440

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02403

 ( 220 )  2012.07.10.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla ügyvéd, Budapest
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( 591 )

 ( 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; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

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

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

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

joghurt készítéséhez; elektromos mosodai szárítókészülékek; elektromos ventilátorok személyes használatra;

elszívóernyők, konyhai; elvakítást gátló szerkezetek járművekhez [lámpakészletek]; enyvmelegítő készülékek;

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

fertőtlenítő készülékek; fertőtlenítő-adagolók toalettekhez; fénycsövek; fénycsövek világításra; fényszórók

gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek járművekhez[lámpakészletek]; forróvíztartályok, elektromos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

levegő szagtalanító készülékek; légfertőtlenítők; léghevítők; léghűtő berendezések; légkondicionáló
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berendezések; légkondicionáló berendezések járművekhez; légnedvesítő készülékek központi fűtés radiátorokhoz;

légszárítókészülékek; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légszűrő berendezések; légszűrők

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

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

merülőforralók; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mikrohullámú sütők ipari célokra; mosdókagylók;

mosodai kazánok; mosogatók, lefolyók; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nyársak roston

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

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

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

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

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

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

használatra; szauna fürdőberendezések; szárítóberendezések; szárítókészülékek; szárítókészülékek és

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

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

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

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

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

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

tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; túlfolyó tartályok központi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 elektromos; zsebmelegítők.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festőkefék; festőpatronok, festősablonok;
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festőpatrontartók; festővásznak; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag buboréklemezek

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

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

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

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

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

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

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

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

regisztrálókészülékekhez; papírszalagok; papírszalagok vagylyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[nyomdai felszerelések]; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok;
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szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból;szórólapok; szövegkiemelők [filctollak]; szűrőanyagok [papír];

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

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

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

tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák, csavarirónok; töltőtollak; törlésre szolgáló

termékek;transzparensek [papíráruk]; tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; T-vonalzók, fejesvonalzók;

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

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

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

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

 ( 111 )  209.442

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02731

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  Gold Épker Kft., Polgár (HU)

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.443

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02728

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  PAKORD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Báránd (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.444

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02953

 ( 220 )  2012.08.15.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 zöldséglevek.

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

 és nagykereskedelme; irodai munkák, árubemutatás, marketing.
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 ( 111 )  209.445

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02935

 ( 220 )  2012.08.14.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

pályázatok kulturális, oktatási és képzési célokra, konferenciák, szemináriumok, szakmai napok, kongresszusok,

szimpóziumok szervezése és rendezése;nyomdatermékek, különösen folyóiratok, katalógusok, prospektusok,

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

 interneten.

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

 ( 111 )  209.446

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03123

 ( 220 )  2012.08.30.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.447

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 03913

 ( 220 )  2012.10.16.

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

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

 ( 541 )  Családállítók Szövetsége

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

[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,
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kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élőelőadások bemutatása; gyakorlati képzés [szemléltetés];

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

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

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

rendezése és vezetése. 

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

 szolgáltatások.

 ( 111 )  209.448

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02521

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Aranyablak Kft., Újszilvás (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  209.449

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02721

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  GALLMED Kft., Baja (HU)

 ( 541 )  GALLMED

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.450

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02932

 ( 220 )  2012.08.14.

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

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

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

 ( 541 )  Levendulárium

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

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

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.451

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02929

 ( 220 )  2012.08.14.

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

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

 ( 541 )  QUANTUM MZ

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

 ( 111 )  209.452

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02918

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Pezomed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, Marina part (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  1 Ipari, tudományos termékek.

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

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

 irtására szolgáló készitmények;gombaölő szerek (fungicidek).

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

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

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

 és kutató szolgáltatások.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  209.453

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 02665

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Bola 95 Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.454

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 02298
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 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Fliesenbau Kft, Kiskunhalas (HU)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.456

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 02126

 ( 220 )  2012.06.18.

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

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

 ( 541 )  KEDVENC Állategészségügyi Központ

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

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

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

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

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

 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  209.457

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 02135

 ( 220 )  2012.06.19.

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

 ( 541 )  AKVAPUR

 ( 511 )  2 Bevonóanyagok(festékek).

 ( 111 )  209.458

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 02137

 ( 220 )  2012.06.20.

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

 ( 541 )  foodbook

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

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

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

 38 Számítógép terminálok közötti összeköttetések.

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

 ( 111 )  209.459

 ( 151 )  2013.04.23.
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 ( 210 )  M 12 01779

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  ABO Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, élesztő, sütőpor.

 ( 111 )  209.460

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03061

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Lépjen Ön is akcióba!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.461

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03062

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Ezért érdemes izgulni!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.462

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03063

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 541 )  Mutasd meg, ki vagy!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.463

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03064

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Bármikor bejöhet!

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

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

 kivételével).

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

 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.

 ( 111 )  209.464

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03065

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Milliók várják!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.465

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03066

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

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

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

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

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.466

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03067

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Játsszon mértékkel!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

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

 ( 111 )  209.467

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03068

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Szokásba jön a szerencse!

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

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.

 ( 111 )  209.468

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03069

 ( 220 )  2012.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Szokásba jött a szerencse!

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

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

 kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
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41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

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

 ( 111 )  209.469

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03257

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

  
( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.470

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03259

 ( 220 )  2012.09.11.

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

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

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;
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 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.471

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03261

 ( 220 )  2012.09.11.

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

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.472

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03264

 ( 220 )  2012.09.11.

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

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) befektetési szolgáltatási tevékenység.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.473
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 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03265

 ( 220 )  2012.09.11.

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

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás) befektetési szolgáltatási tevékenység.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.474

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03266

 ( 220 )  2012.09.12.

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

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

 ( 541 )  IKON

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

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

 delicates bolt.

 ( 111 )  209.475

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03271

 ( 220 )  2012.09.12.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  44 Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  209.476

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03274

 ( 220 )  2012.09.12.

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

 ( 740 )  dr. Galambos Péter, Törökbálint

 ( 541 )  Pannon GSM

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.477

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03470

 ( 220 )  2012.09.24.

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

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

  
( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.478

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03460

 ( 220 )  2012.09.24.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  209.479

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03462

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  CONT-ECO Kerítéstechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  6 Kerítések, nem fémből.

 9 Elektromos kerítések.

 ( 111 )  209.480

 ( 151 )  2013.04.23.

 ( 210 )  M 12 03465

 ( 220 )  2012.09.24.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.491

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03650

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Hungaropower Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CITYCAM

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

 37 Lopás elleni risztók javítása.

 39 Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása.

 ( 111 )  209.492

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 03026

 ( 220 )  2012.08.23.

 ( 732 )  Euromarcus Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek.

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

 ( 111 )  209.493

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 02817

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  Életfa 2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt., Diósjenő (HU)
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( 546 )

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

 gyógyászati berendezések bérbeadása; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  209.494

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 02651

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  FÉGARMY Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 8 Pisztolyok (kéziszerszámok).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  209.495

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 03017

 ( 220 )  2012.08.22.

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

 ( 541 )  Szurkolói villamos

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.496

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 02818

 ( 220 )  2012.08.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Áruszállítás, gépkocsi kölcsönzés.

 ( 111 )  209.497

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 02652

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  DUNA-AGROTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bóly (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.498

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 03023

 ( 220 )  2012.08.22.

 ( 732 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

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

 ízesítve.

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

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

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

 gyümölcstartalmú csokoládé.

 ( 111 )  209.499

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 12 02286

 ( 220 )  2012.07.02.

 ( 732 )  Péceli Edit, Dorog (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.501

 ( 151 )  2013.04.26.

 ( 210 )  M 13 00247

 ( 220 )  2001.08.22.

 ( 732 )  Certmedica International GmbH, Aschaffenburg (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 541 )  L112

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; gyógyászati termékek belső felhasználásra;

 étkezési kiegészítők gyógyászati célokra; kagyló alapú diétás élelmiszer-koncentrátumok (beleértve a kitozánt).

 29 Kagyló alapú élelmiszer-koncentrátumok (beleértve a kitozánt).

A rovat 143 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 9. szám, 2013.05.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1030


		2013-05-13T12:14:07+0200
	Szabó Richárd István




