
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.899

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 01830

 ( 220 )  2011.06.09.

 ( 732 )  ONLY ONE Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  206.917

 ( 151 )  2012.09.19.

 ( 210 )  M 10 00449

 ( 220 )  2010.02.15.

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  207.267

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00283

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Leier Monolit Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEIER

 ( 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).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek különösen járművek, járműalkatrészek kiskereskedelme; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.268

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01403

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  TUTELLA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.269

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00440

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó cukor, rizs; tápióka, szágó; kávépótló szerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeresmártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 ( 111 )  207.270

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00443

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Simonka György, Pusztaottlaka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];
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alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; állatidomítás; állatkertek

szolgáltatásai; bálok szervezése; cirkuszok; coaching[tréning); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészség(védő) klubok [kondícionálás]; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinekkölcsönzése; előadóművészek

szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások

bemutatása; feliratozása (filmek -); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; kulturális

vagynevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; lemezlovasok szolgáltatásai; levelező tanfolyamok;

mikrofilmezés; modellügynökségek művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások; nyelvi tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú

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

szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés); pályaválasztásitanácsadás; rádió- és televíziókészülékek

kölcsönzése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás];

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

készülékekkölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  207.271

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00447

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Győri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szoboszlai Judit, Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Cukorkák.

 ( 111 )  207.272

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00451

 ( 220 )  2012.02.14.

 ( 732 )  dr. Némethi Gáborné, Budapest (HU)

 Némethi-Feymann Szabolcs Péter, Budapest (HU)

 Némethi Levente Kristóf, Budapest (HU)

 dr. Némethi Csanád Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Bélyegzőpárnák, bélyegzőtartók, bérmentesítő gépek[irodagépek], blokkok [papíráruk], borítékok [papíráruk],

brosúrák, vékony fűzött könyvek, cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők, címbélyegek, címerpajzsok

[pecsétek papírból], címkék nemszövetből, címkéző készülékek, csipeszes írótáblák, csomagolóanyag
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 keményítőből, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból.

33 Borok; alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok; cseresznyepálinka; előkevert

alkoholos italok, nem sör-alapú; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; pálinkák, brandyk;

 szeszes italok; vodka; whisky.

43 Vendéglátóipar; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; panziók; óvodák; kávéházak;

 ivóvíz-automaták bérbeadása; gyorséttermek;éttermek; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  207.273

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00535

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  NOPEUS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bognár Viktor, Budapest

 ( 541 )  NOPEUS

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékabroncsok;

kerékpár kerékagyak; kerékpár kerékküllők; kerékpár kitámasztók; kerékpár sárvédők; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek; kerékpárkormányok;kerékpárnyergek; kerékpárok; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;

kerékpártámaszok; kerékpártömlők; kerékpárvázak; kosarak kerékpárokhoz; láncok kerékpárokhoz;

kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák. 

 ( 111 )  207.274

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00540

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  DOLLY

 ( 511 )  3 Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5 Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

31 Állateledel, homok, különösen madarak számára; alom állatok számára, különösen macskaalom és kisállat

alom; széna, szalma; növények szobai akváriumokhoz; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak,

 például rágócsontok; italok állatoknak.

 ( 111 )  207.275

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00599

 ( 220 )  2010.05.10.

 ( 732 )  H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty Ltd, Altona, North Victoria (AU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  COSMOPOLITAN

 ( 511 ) 8 Kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett); evőeszközök; borotvák; ételadagolók; mozsarak és

 mozsártörők.

21 Háztartási és konyhai eszközök és tárolók; fésűk és szivacsok; kefék (kivéve ecsetek); kefekészítő anyagok;

tisztítószerek; acélgyapot; megmunkálatlan és félig megmunkált üveg (kivéve építkezési üveg); üvegáru, porcelán

és agyagáru, amelyek másosztályokba nem tartoznak; háztartási és konyhai eszközök és tartályok (nem

nemesfémből vagy ilyen bevonattal ellátott üvegáru); étkezési edények, étkészletek; főzőedények;

tálalóeszközök; porcelánedények; porcelánáruk; agyagáruk és vázák, beleértve akávéadagolólat is; teáskannák;

fölözőedények; cukortartók; konyhai fémdobozok; só- és borsőrlők; csészék; csészealjak; bögrék; kancsók;
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kávészűrők (nem elektromos); kávédarálók (kézi működtetésű); kávéfőzők (nem elektromos); kávéskannák (nem

elektromos);kávészervíz (kávéskészlet); kávé készítésre alkalmas nem elektromos eszközök, forró csokoládé

 készítésre alkalmas edények, teaszervíz (teáskészlet); kézi működtetésű ételdarálók.

 ( 111 )  207.276

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00601

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  MÉLYÉP-H Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft., Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.277

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00753

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Baán Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kimle (HU)

  
( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.278

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00757

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Agrogál Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ecser (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás; hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  207.279

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00758

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Teszt Média Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nedwed Mária, Dr. Nedwed Mária Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35 Marketing; reklámozás.

 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  207.280

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00768

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Blokk Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; feliratozása (filmek-); fényképészet, filmek gyártása,

kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai;

hangversenyek szervezése éslebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; mikrofilmezés; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- éstelevízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások, show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok

lebonyolítása, szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegekkiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás,

videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene összeállítása; zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai; zenés kabarék,varieték.

 ( 111 )  207.281

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00769

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Blokk Media Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távkonferencia szolgáltatások; televíziós műsorszórás; üzenetek és

 képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 ( 111 )  207.282

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00771

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32 Egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  207.283

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00914

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.284

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00915

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.285

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00925

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  MNR Fémmegmunkáló és Szolgáltató Kft., Győr-Ipari Park (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  37 Gépek és alkatrészeinek javítása, karbantartása.

 40 Egyedi alkatrészek gyártása, fémmegmunkálás, esztergálás, marás, köszörülés, szikraforgácsolás.

 42 Műszaki szolgáltatások, műszeres mérés 3D-s mérés, rezgésdiagnosztika, egyensúlyozás.

 ( 111 )  207.286

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00927

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Jiashan Yilaisheng Electronic Co., Ltd., Jiashan County, Zhejiang (CN)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Lemezjátszók; akusztikus kapcsoló-berendezések; megafonok; kapcsoló szerkezetek (adatfeldolgozó

berendezés); hang továbbítására szolgáló készülékek; mikrofonok; tölcsérek hangosbeszélőkhöz; video kivetítők;

 navigációs eszközök; anyagok villanyfővezetékekhez (huzalok, kábelek).

 ( 111 )  207.287

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00928

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Dinnyés József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.288

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00932

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Hu Wengang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.289

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01089
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 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  CICERO

 ( 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).

 ( 111 )  207.290

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01090

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Trampli

 ( 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).

 ( 111 )  207.291

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01091

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Fly

 ( 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).

 ( 111 )  207.292

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01092

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "SCHOKO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Coretto

 ( 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).

 ( 111 )  207.293

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01401

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  EGIDESSA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  207.294

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01402

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  ALTFORALLE

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.295

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 01404

 ( 220 )  2012.04.24.

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

 ( 541 )  AMODEA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.296

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04046

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Verestransz Szállítási És Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  RISE

 ( 511 )  34 Dohány; cigaretta; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  207.297

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 03571

 ( 220 )  2011.11.10.

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa, Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.298

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04051

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1972



 ( 541 )  "Lehet finom is, ami egészséges"

 ( 511 )  29 Tej és tejtermék, túró, sajt.

 30 Szója termékek, rizs, bab, szója italok, szója pudingok, joghurtok, shakek.

 35 Fenti termékekkel való élelmiszer kereskedelem.

 ( 111 )  207.299

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04057

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Kovács Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 )  D'LEP

 ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.300

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04141

 ( 220 )  2011.12.23.

 ( 732 )  Durbák-Farm Mezőgazdasági, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Nyírlövő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány.

 ( 111 )  207.301

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04206

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.302

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04208

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.303

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04209

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más áruosztályba.

 29 Magyarországról származó szalámi-, és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  207.304

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04210

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  FILÓ KFT., Egercsehi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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.

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.305

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00112

 ( 220 )  2012.01.13.

 ( 732 )  Fehér György Jánosné, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.306

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00336

 ( 220 )  2012.02.02.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kalinka, Magyarország díjnyertes vodkája!

 ( 511 )  33 Vodkák.

 ( 111 )  207.307

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 02678

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Doktor Természet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rozgonyi Balázs, Budapest

  ( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek),(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  207.308

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00438

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  TÉKAVIT

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmény.

 ( 111 )  207.309

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00437

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  ADKING

 ( 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
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 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  207.310

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00436

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tésztafélék.

 ( 111 )  207.311

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00435

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tésztafélék.

 ( 111 )  207.312

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00290

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Hegyi Kristály 2002 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).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.313

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00289

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Solar Capital Gold Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  "Bearanyozzuk az életét"

 ( 511 )  16 Újságok, magazinok, kiadványok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi szolgáltatások, hirdetés.

 41 Újságok, magazinok szerkesztése, kiadói tevékenység.

 ( 111 )  207.314

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00286

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PHARMASZELÉN combi

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények.

 31 Takarmány adalékok.

 ( 111 )  207.315

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00284

 ( 220 )  2012.01.30.

 ( 732 )  dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, magok, vetőmagok, élő növények és palánták, virágok, nyers

 fa.

35 Reklámozás, hirdetés, kereskedelem, áruféleségek összeállítása megtekintés utáni vásárlás céljára a

 nyilvánossággal való kommunikáció útján.

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

és kutatószolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés, különösképpen az

agráriumhoz köthető szolgáltatások,mezőgazdasági szolgáltatások, bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás,

energiatakarékossági tanácsadás, geológiai kutatás, geológiai szakvélemény készítése, ipari formatervezés, ipari

(alkalmazott) és tudományos kutatások az ökológia területén,kozmetikai kutatás, környezetvédelmi kutatás, K+F

tevékenység mások részére, mint szolgáltatás, lábon álló fa minőségbecslése, mechnanikai kutatás, műszaki

kutatás, mérésügyi hitelesítés, mérnöki tevékenységhez kötődő szolgáltatások, minőségellenőrzés,műszaki

szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése, műszaki szakvélemények adása, számítógépes

rendszerek távfelügyelete (monitoring), számítógépes rendszer és web felület készítése, fenntartása, vegyészeti

 kutatás és szolgáltatások.
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 ( 111 )  207.316

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00281

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  NAPFÉNY AJTÓ-ABLAK Kft. 100%, Marcali (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.317

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00280

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  EUROMEDIKA-GLOBAL Kft. 100%, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 

 ( 111 )  207.318

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00278

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Németh Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda., Budapest

 ( 541 )  "YOUR BODY YOUR BRAND"

 ( 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).

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).
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 ( 111 )  207.319

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00244

 ( 220 )  2011.10.14.

 ( 732 )  Hajnal Lajos, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Danka János, dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.320

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 11 04188

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  I LOVE SHOES

 ( 511 ) 35 Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),

amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat, mely szolgáltatásokrendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 111 )  207.321

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00544

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGISED

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.322

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00545

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANAGISED

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.323

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00582

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  SC PESCADO GRUP SRL, Buhusi (RO)
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 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONITO

 ( 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.324

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00750

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Total-Food-Express

 ( 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; fűszeres

 mártások; fűszerek; jég; ecet.

 43 Vendéglátási szolgáltatások (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  207.325

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 10 01969

 ( 220 )  2010.06.28.

 ( 732 )  ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Győrbíró Dorottya, Győrbíró 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 )  207.327

 ( 151 )  2012.09.25.

 ( 210 )  M 11 03543

 ( 220 )  2011.11.09.

 ( 732 )  Seres Mária, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
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motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.328

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00263

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Nordikal Kft., Budapest (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).

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).

 ( 111 )  207.329

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00417

 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Peter's Textil Kft., BUDAPEST (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.330

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00418
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 ( 220 )  2012.02.09.

 ( 732 )  Adfit Marketing Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bauer Ferenc,dr. Bauer Ferenc ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.331

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00428

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  Nagy Balázs, Abda (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  
( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 )  207.332

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00430

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

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

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor; 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.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.333

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00583

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  EBK Drinks Kft., Balatonlelle (HU)

  
( 546 )

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

 áru).

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  207.334

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00586

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.335

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00735

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  Le Biscuit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás: bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, kávéházak.

 ( 111 )  207.336

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00741

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  B-MIX TEAM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

 tanácsadás].

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

falazás [kőművesmunka]; fűtőberendezések felszerelése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondicionáló berendezésekfelszerelése és javítása; vízvezeték-szerelés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek.

 ( 111 )  207.337

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00897

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  TAXI FIX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh László István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

 ( 111 )  207.338

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00900

 ( 220 )  2012.03.20.

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

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 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).

 ( 111 )  207.339

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00901

 ( 220 )  2012.03.20.
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 ( 732 )  SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 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).

 ( 111 )  207.340

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00903

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  Budapest Film Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.341

 ( 151 )  2012.09.17.

 ( 210 )  M 12 00908

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  Kovács Nimród Borászat Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Sándor, Eger

  

( 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 valamennyiáru).

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

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

 áru).

 ( 111 )  207.342

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 11 03950

 ( 220 )  2011.12.13.

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Palotás (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MÁTRAMED

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek; szappanok; illatszerek, illó olajok; hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógynövények; gyógyteák; vitamin készítmények; növényi kivonatok; ásványvizek gyógyászati használatra;

élelmiszer kiegészítők gyógyászati használatra; ásványi élelmiszerkiegészítők; ehető növényi rostok (nem -,

táplálkozásra); készítmények gyógyfürdőihasználatra; légtisztító-, légfrissítő készítmények; nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; fertőtlenítő szerek; fogtömő anyagok és egyéb fogászati anyagok;

 tapaszok, kötszeranyagok; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.

 30 Tea, fűszeres mártások; fűszerek; táplálék kiegészítők; vitamin-alapú táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  207.343

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00020

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Smartpress 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).

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

 ( 111 )  207.344

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00022

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt., Kiskunhalas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, előhűtött és tovább feldolgozott, egész és darabolt

 csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei.

 ( 111 )  207.345
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 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00019

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Suhajda Tamás, Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban, acélötvözetek, acélhuzalok, acéllemezek, acélrudak és

 acélszalagok.

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.346

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00018

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  Suhajda Tamás, Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FERRO-SPED 2000

 ( 511 )  36 Ingatlanügyek.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.347

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00015

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  SZOLNOK "kas" Szigeteléstechnikai Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Barta Levente, Szolnok

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.348

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00173

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  dr. Králik László Gábor, Győr (HU)

 dr. Radics Judit, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Egészségügyi szakembereknek és/vagy pácienseknek szánt, elsősorban az alvás, hangulatzavarok, stressz

témájával kapcsolatos szemináriumok, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok, fórumok, szimpóziumok,

 előadások, képzés és oktatás, képzési műhelyekszervezése és lebonyolítása.

44 Gyógyászati szolgáltatások, különösen az alvászavarok, hangulati és szorongásos zavarok (elsősorban

depressziók, pánikbetegség) terápiás kezelésének területén; teljes körű belgyógyászati (kardiológiai, neurológiai,

endokrinológiai) átvizsgálás azalvásproblémák hátterében esetlegesen meghúzódó testi betegségek feltárása

cáljából; komplex kivizsgálás és kezelés szakorvosi team által; klinikák szolgáltatásai; páciensek számára nyújtott

személyre szabott orvosi tanácsadó szolgáltatások személyesenvagy kommunikációs csatornákon keresztül,

különösen inszomnia, alváselégtelenség, az elalvás, az éjszaka átalvásának zavara és a túl korai fölébredés

körében, alvásközbeni rendellenes légzés betegség menedzsment szolgáltatások beleértve tanácsadást,életstílus

 tanácsadást, csoportos vagy egyéni tanácsadó vagy betanító programokat.

 ( 111 )  207.349

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00177

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

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

 ( 541 )  DELL COMPUTER

 ( 511 ) 9 Számítógépek és perifériák, úgymint monitorok, billentyűzetek, nyomtatók, cursormozgatók, modemek, hard és

floppy disk-vezérlők, szalagvezetők, kártyák és memóriaösszekötők, memória-boardok és chipek, kábelek és

 konnektorok, működő software és kéziinstrukciók egységenként árusítva.

 ( 111 )  207.350

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00189

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Pödör Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÖDWICH

 ( 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; kókuszolaj; kukoricaolaj;

napraforgóolaj, étkezési;olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj

 táplálkozási használatra; repceolaj, étkezési; szezámolaj.

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;aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;

 aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ecet; szendvicsek.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  207.351

 ( 151 )  2012.09.18.
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 ( 210 )  M 12 00188

 ( 220 )  2012.01.20.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Mozaik

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

 ( 111 )  207.352

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00182

 ( 220 )  2012.01.20.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlószerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények, rostkészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz,

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

 ( 111 )  207.353

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00314

 ( 220 )  2012.01.31.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.354

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00312

 ( 220 )  2012.01.31.

 ( 732 )  EBK DRINKS Kft., Balatonlelle (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  207.355

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00332

 ( 220 )  2012.02.01.

 ( 732 )  Ramiris Europe KFT, Budapest, (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.356

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00652

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Ye Jianlong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  LEONFIT

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

 ( 111 )  207.357

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00671

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Tompack Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Bt., Cegléd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; papír kikészítése, appretúrája; papírkezelés.

 ( 111 )  207.358

 ( 151 )  2012.09.18.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1990



 ( 210 )  M 12 00502

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  SZEPIKÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Hevesi Márta, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  SZEPIKÓ

 ( 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).

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 )  207.359

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00505

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  Alia Ékszer Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.360

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00501

 ( 220 )  2012.02.17.

 ( 732 )  "TOM" TRANS Szállítmányozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Komló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények

 lebontása.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kamionos szállítás; szállítmányozás;

teher(áru)-szállítás. 

 ( 111 )  207.361

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00820

 ( 220 )  2008.08.07.

 ( 732 )  GlaxoSmithKline LLC, Corporation Service Company, Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, SBG & K Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOTENE

 ( 511 )  5 Fogászati ragasztóanyagok és szájhidratáló gélek.

 ( 111 )  207.362
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 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00815

 ( 220 )  2012.03.09.

 ( 732 )  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok terjesztése;

reklámozás; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetői tevékenyég

 számítógépes hálózaton.

 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; on-line elérhető elektronikus

 publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  207.363

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00826

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Csek Károly, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  GREEN TRACK - rendszer

 ( 511 )  19 Nem fém építőanyagok, különösen vasúti sínhez csatlakozó hulladékgyűjtő tálcák.

 ( 111 )  207.364

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 12 00181

 ( 220 )  2012.01.20.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlószerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények, rostkészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz,

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

 ( 111 )  207.368

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 11 02205

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Raffael Lászlóné, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Dávidházi Richárd, Szeged
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( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; ezoterikus fesztiválok szervezése,

 rendezvények lebonyolítása; könnyűzenei koncertek, zenés-táncos rendezvények szervezése, lebonyolítása.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jövendő mondás, kártyajóslás.

 ( 111 )  207.369

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 10 00448

 ( 220 )  2010.02.15.

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  207.371

 ( 151 )  2012.09.19.

 ( 210 )  M 10 00445

 ( 220 )  2010.02.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó vaj, vajkrém.

 ( 111 )  207.372

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01167
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 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Paizs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dombi Viktor, Dr. Dombi Viktor Ügyvédi Iroda, Érd

  

( 546 )

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

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

 (lottózóban igénybe vehető, szerencsejáték körébe tartozó szolgáltatás nyújtása).

 ( 111 )  207.373

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01010

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Életív

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak

révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványokpénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtottbiztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások,balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport-és kulturális tevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosításiés szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  207.374

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 01009

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Életív Program

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók, ajándéktárgyak

révén; hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus

médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó

szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetésekelektronikus formában távközlési úton

 pl. telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványokpénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtottbiztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások,balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlanés építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- éskulturális tevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosításiés szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  207.375

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00201

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, GYULA (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Norbert, Nagy és Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.376

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00706

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Aka Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

 43 Időleges szállásadás; szállodai szolgáltatások.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; manikűrszolgáltatások; masszázs;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  207.377
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 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00521

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  Autofrance Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Francia technológia és eljárás alapú szállítás; francia technológia és eljárás alapú áruk csomagolása és

raktározása; francia technológia és eljárás alapú utazásszervezés; francia technológia és eljárás alapú hulladékok

 szállítása és tárolása; franciatechnológia és eljárás alapú mentési szolgáltatások.

40 Francia technológia és eljárás alapú anyagmegmunkálás; francia technológia és eljárás alapú hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  207.378

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00846

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  Pharmaswiss SA, 6300 Zug (CH)

 ( 740 )  dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pylodes

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termék, antihisztamin.

 ( 111 )  207.379

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00710

 ( 220 )  2012.03.05.

 ( 732 )  Péntek Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  207.380

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00472

 ( 220 )  2012.02.15.

 ( 732 )  K.F.ZS. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ibrány (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.381

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00679

 ( 220 )  2012.02.29.

 ( 732 )  Ferenczi Fémipari Kft., Écs (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 6 Fém építőanyagok ; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok, lakatosipari termékek; fém tömegcikkek;

 fémbútorok; fémcsövek és csővezetékek ; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Fémszerkezetek, fémmegmunkálással előállított termékek kereskedelme.

40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás, festési szolgáltatások fémbevonat készítése elektromos úton;

 fémbevonás; elektrosztatikus porfestés; vízsugaras vágás; fémek hőkezelése.

 ( 111 )  207.382

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00531

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Klein Park Kft., Bakonycsernye (HU)

 ( 541 )  Kotrás, Bontás, Palántázás? A KLEIN PARK Kft. a megoldás!

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; útépítés.

 44 Gyepgondozás.

 ( 111 )  207.383

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00366

 ( 220 )  2012.02.06.

 ( 732 )  STP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LOGIPIX

 ( 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 )  207.384

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00197

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Intellio Technologies Zrt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő

és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; különösen videokamerák,LED kamerák, térfigyelő kamerák és biztonsági kamerák, személyek és

vagyontárgyak védelmére; elektronikus biztonsági/riasztó rendszerek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépehez csatlakoztatható számítástechnikai eszközök(hardver); szoftver termékek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  207.385

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00836

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.386

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00517

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  Synergon Informatika Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SynCloud

 ( 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).

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 )  207.387

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00707

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Aka Kft., Villány (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  207.388

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00198

 ( 220 )  2012.01.23.

 ( 732 )  Intellio Technologies Zrt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő

és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; különösen videokamerák,LED kamerák, térfigyelő kamerák és biztonsági kamerák, személyek és

vagyontárgyak védelmére; elektronikus biztonsági/riasztó rendszerek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépehez csatlakoztatható számítástechnikai eszközök(hardver); szoftver termékek.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  207.389

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03488

 ( 220 )  2011.11.04.

 ( 732 )  Göktas Merdol, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turjányi Erzsébet, 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).

 ( 111 )  207.390

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03801

 ( 220 )  2011.11.29.

 ( 732 )  BIO-VET Kft., Tiszatelek (HU)

 ( 541 )  SPERMAX PLUS

 ( 511 )  5 A sperma mennyiségének, minőségének növelését szolgáló kiegészítő takarmány sertés kanok számára.

 ( 111 )  207.391

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00995

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 19. szám, 2012.10.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1999



 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  NRG-AGENT Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Pataki Jenő, Kecskemét

  
( 546 )

 ( 511 )  4 Hő- és villamos energiát termelő berendezések.

 37 Hő- és villamos energiát termelő berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  207.392

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03970

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Ferépszer Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Íves lépcső acéltartóval fa járólappal; íves lépcső acéltartóval kő járólappal; íves lépcső acéltartóval

tűzihorganyzott járóráccsal; íves lépcső acéltartóval bordáslemez járólappal; íves lépcső acéltartóval fa

 bevonattal, fa járólappal.

 ( 111 )  207.393

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03812

 ( 220 )  2011.11.30.

 ( 732 )  Sony Music Entertainment Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.394

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03680

 ( 220 )  2011.11.18.

 ( 732 )  Netbase, Nagyvárad (RO)

 ( 541 )  Bien.hu

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.395

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03175

 ( 220 )  2011.10.07.

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

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ringier Kapocs program

 ( 511 ) 16 Papír és papírcikkek, karton és karton cikk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok

 és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra; üvegáruk, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek.

 28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, torna- és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.396

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 11 03176

 ( 220 )  2011.10.07.

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

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír és papírcikkek, karton és karton cikk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok

 és folyóiratok, könyvek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra; üvegáruk, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek.

 28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, torna- és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35 Reklámozás.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.397

 ( 151 )  2012.09.20.

 ( 210 )  M 12 00999

 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  IMK Greenpower Kft., Telki (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  SWES

 ( 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;villamos energia generátorok; aggregátorok; automatikus elosztógépek;

áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők; áttételek gépekhez; áttételek nem szárazföldi járművekhez; biztonsági

áramfejlesztő generátorok; csónakmotorok; elektromotorok, villamosmotorok, nem földi járművek részére;

hajómotorok; hajtó(mű)motorok, nem szárazföldi járművekhez; ipari manipulátorok (gépek); kondenzátorok,
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gőzleválasztók (géprészek); meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez; mélyfúróberendezések, úszó

vagy nemúszó; motorok légpárnás járművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; robotok(gépek);

sebességváltók, nem szárazföldi járművekhez; szeparátorok, osztógépek; szűrőgépek; szűrők (gépek vagy

 motorok részei); vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz.

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; CD-k, DVD-k és egyéb digitális adathordozók; szerkezetekérmebedobással működő

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

számítógépes szoftver; tűzoltó készülékek; villamos szabályozó készülékek energia menedzsmenthez; villamos

teljesítményszabályozók;energiacellák (elektromos); villamosság vezetéséhez, betáplálásához, átalakításához,

akkumulálásához, szabályozásához vagy vezérléséhez való berendezések; villamos megfigyelő berendezések;

villamos kábelek; villamosvezetékek; villamos átalakítók;villamos mérőberendezések; villamos mérőkészülékek;

villamos szabályozó berendezések; számítógép operációs programok és számítógépes programok (eltárolt és

letölthető); processzorok (központi feldolgozóegységek); adatfeldolgozó berendezések,számítógépek;

akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátoredények; akkumulátorok, elektromos; akkumulátorrácsok;

akkumulátortartályok; anódok; anódtelepek; áram-egyenirányítók; árammegszakítók; elektromágneses tekercsek;

elektromos akkumulátorok járművekhez;elemek, elektromos; ellenőrző berendezések, elektromos; erősítők;

fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; galvánakkumulátorok; galvánelemek; hajózási készülékek és

műszerek; inverterek, áramirányítók (elektromosság); induktorok, indukcióstekercsek (elektromosság); integrált

áramkörök; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kondenzátorok, elektromos;

lemezek elektromos akkumulátorokhoz; mágnesek; mágneses huzalok,mágneshuzalok; nagyfrekvenciás

készülékek;nyomtatott áramkörök; sótartalommérők, sófokolók; sűrűségmérők, denziméterek; szünetmentes

áramforrások; tartók elektromos tekercsekhez; tekercsek, elektromos; töltőkészülékek, elektromos elemekhez;

transzformátorok; tűzoltóhajók; vegyészeti készülékekés eszközök; vezérlőpult [elektromosság]; zavarszűrő

 készülékek (villamosság).

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; energiatermelő berendezések létesítése; létesítmény-építés,

-fenntartás és építési projekt menedzsmenti szolgáltatások az energiatermelés és az energiaátvitel területén;

elektromos berendezések felszereléseés javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy

megsemmisült motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; építési tárgyú

információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; gépeküzembe helyezése, karbantartása és

javítása; gyárépítés; hajóépítés; javítási tárgyú információk; konzultáció konstrukciókról; tenger alatti építkezés;

 tenger alatti javítások.

40 Anyagmegmunkálás; energiatermelő szolgáltatások; energiatermelés; energiatermelő berendezések

kölcsönzése; hulladékból energiát előállító szolgáltatások; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fémbevonat készítése elektromos úton; fémbevonás;fémöntés; generátorok kölcsönzése; hulladék és szemét

újrafeldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás); hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása; információ anyagkezelésről; mágnesezés; vízkezelés.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezésés fejlesztés; energiahatékonyságra

vonatkozó tanácsadó szolgáltatások;energiahatékonyság területére eső mérnöki szolgáltatások; környezetbarát

energia és energiaforrások kutatása és fejlesztése; energetikai területű kutatás; megújuló energiák területére eső

kutatás; alternatív energiatermelés területére eső műszakikonzultációs szolgáltatások; tudományos és ipari

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; számítógép programozás; műszaki projekt tanulmányok az építés, az

energiatermelés, energia-megtakarítás és energiaátalakítás területein; erőművekhez részek ésberendezések

tervezése; erőművekkel kapcsolatos mérnöki műszaki konzultáció; harmadik felek részére történő kutatás és

fejlesztés az energiatermelés és energiaátalakítás területén; villamos energia termelésére és átalakítására szolgáló
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berendezések éslétesítmények műszaki fejlesztése és tervezése (mérnöki szolgáltatások); felügyelet (mérnöki

szolgáltatások); anyagtesztelés; kémiai kutatás; kémiai szolgáltatások; gépészmérnöki kutatás; környezetvédelem

területére eső kutatás; környezetvédelemmelkapcsolatos tanácsadás; adatok vagy dokumentumok átalakítása

fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás;

energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció; fizikaikutatások;

gépjárművek műszaki vizsgálata; ipari formatervezés; környezetvédelmi kutatás; kutatás és fejlesztés mások

részére; mechanikai kutatás; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése;szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok

installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével ésfejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás; tenger alatti kutatás; tudományos-laboratóriumi

 szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízelemzés.

 ( 111 )  207.398

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00213

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik XL

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

 ( 111 )  207.399

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00214

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik XXL

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

 ( 111 )  207.400

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00216

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik XS

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

 ( 111 )  207.401

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00217

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik S

 ( 511 )  38 Távközlés(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  207.402

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00218

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik M

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

 ( 111 )  207.403

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00219

 ( 220 )  2012.01.24.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Mozaik L

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

 ( 111 )  207.404

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00693

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  DJ Promotion Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HeavyWeight Sessions

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

 ( 111 )  207.405

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00694

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Energetikai Központ Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Energia (villamos-); földgáz; éghető gáz.

 36 Pénzügyi ügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítási ügynöki tevékenység.

 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Villamosenergia- és gáz-szolgáltatás; villamosenergia és gáz-ellátás;szolgáltatások elektromos energia, és gáz,

 különösen földgáz továbbításával, elosztásával és szolgáltatásával kapcsolatban.

 ( 111 )  207.406

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00697

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Run Feng Shoes Ltd., Dalian 8/F, 55-3# (CN)

 ( 740 )  dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  207.407

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00698

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  Fatechnika Kanizsa Gyártó és Szolgáltató Kft., Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa.

 ( 111 )  207.408

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00701

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mór (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok

 (kotrógépek) kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 111 )  207.409

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00703

 ( 220 )  2012.03.02.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  Nelly Premium

 ( 511 ) 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.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.410

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00862

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Csercsics Faipari Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Torony (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

 ( 111 )  207.411

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00864

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Vadász Csokoládé Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 30 Bonbonok [cukorkák]; bonbonok [cukorkák]; csokoládé; csokoládéalapú italok;kakaós termékek; karamellák

 [cukorkák]; kekszek; marcipán; piskóták;pralinék; töltött cukorkák.

 39 Áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 111 )  207.412

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00869

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MP Widenta

 ( 511 ) 7 Szerszámgépek vágáshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz; gépi szerszámok csiszoláshoz (csiszolószerszámok

gépekhez), csúszólemezek, polírozókorongok, csiszolókorongok, szétválasztó csiszolókorongok, köszörűkövek,

köszörülőkerekek, -hengerek és -szögek,csiszoló és polírozó mopok, csiszolómop tányérok, csiszolómop

korongok, lamellás csiszolókorongok és lamellás köszörülőkerekek, fújtatós köszörülőkerekek és -korongok

szerszámgépekhez, elasztikusan kötött köszörülőkerekek és -korongok, segédeszközökcsiszolószerszámokhoz,

 mint támasztótányérok, rögzítőtányérok, kapcsolókerekek, feszítőtüskék.

 ( 111 )  207.413

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00868

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MPF Holding

 ( 511 ) 35 Reklám; üzleti menedzsment szolgáltatások; üzleti igazgatás; irodai munka; építési,javitási és karbantartási (

 csináld magad jellegű) és kerti termékek és egyéb fogyasztási cikkek kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  207.414

 ( 151 )  2012.09.21.

 ( 210 )  M 12 00871

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  MP Metal

 ( 511 )  8 Kéziszerszámok, különösen kézi működtetésű kéziszerszámok vágáshoz, csiszoláshoz.

 ( 111 )  207.415

 ( 151 )  2012.09.21.
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 ( 210 )  M 12 01028

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Smart Service Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek.

 16 Festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz.

 37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  207.416

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00081

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János ügyvéd, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORO

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.417

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03848

 ( 220 )  2011.11.29.

 ( 732 )  Alta Moda MMX Kft, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és 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 )  207.418

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 04171

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNFORGETTABLE MOMENTS

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek és piperecikkek.

 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

 25 Lábbelik.

 ( 111 )  207.419

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00246

 ( 220 )  2012.01.26.
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 ( 732 )  Boom & Brass Vendéglátóipari és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.420

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00251

 ( 220 )  2012.01.26.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, 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).

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 )  207.421

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00692

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  "DOLOMIT 2002" Bányászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; aszfaltozás; állványozás; bányaművelés; elektromos berendezések

felszerelése és javítása; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek

 kölcsönzése; fűtőberendezésekfelszerelése és javítása; kőbányák kiaknázása; útburkolás.

 ( 111 )  207.422

 ( 151 )  2012.09.24.
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 ( 210 )  M 12 00075

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Variens Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők.

 ( 111 )  207.423

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 12 00087

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  Péterfi Attila, Budapest (HU)

 Péterfi-Nagy Éva, Budapest (HU)

 Galambos Dorina, Budapest (HU)

 Pély Barnabás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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).

 ( 111 )  207.424

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 10 02540

 ( 220 )  2010.08.23.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SZÍNES KÉTHETES

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.425

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 10 00143

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  McDonalds's International Property Company, Ltd., Delaware (US)

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

 ( 541 )  NAGYRAVÁGYÓKNAK

 ( 511 ) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készítmények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek,

sertéshús szendvicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és főzött gyümölcsök és zöldségek; tojás, sajt, tej,

 tejkészítmények; savanyúságok;desszertek.

30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertéshússal, hallal, csirkehússal; kétszersültek, kekszek;

kenyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítők, pótkávé; tea; mustár; zabliszt,

 zabpehely; tészták, tésztafélék;szószok; fűszerek; cukor.

 32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez.

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

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  207.426

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 09 02314

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  György László, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, nevezetesen szőlőmagok.

 ( 111 )  207.427

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 09 02726

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  WELLNESS CAFE

 ( 511 )  16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.428

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03921

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest
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( 591 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.429

 ( 151 )  2012.09.24.

 ( 210 )  M 11 03667

 ( 220 )  2011.11.18.

 ( 732 )  TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Schmidt Zsuzsanna, Schmidt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRUSTED ADVISER

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; könyvvizsgálat; piaci

 tanulmányok; szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi elemzések. 

 ( 111 )  207.430

 ( 151 )  2012.09.25.

 ( 210 )  M 11 03375

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég), Memphis, Tennessee (US)

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

 ( 541 )  GET IN THE ZONE

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, és ezek más osztályba nem sorolt alkatrészei,

 tartozékai.

 35 Gépjárműalkatrészek kiskereskedelmi árusítása.

 ( 111 )  207.431

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 10 02068

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Piros Kockás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak gyümölcsöket,

 zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 111 )  207.432

 ( 151 )  2012.09.27.
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 ( 210 )  M 11 04099

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  atmedia Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  atmedia

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  207.433

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 04100

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  atmedia Kft.., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  207.434

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03773

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  207.435

 ( 151 )  2012.09.27.
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 ( 210 )  M 11 03774

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  207.436

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03930

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKBÖRZE-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése);

reklámanyagok terjesztése; reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.437

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03929

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKBOLT-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése;

reklámanyagok terjesztése); reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.438

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03928

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Vona Tibor, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÉLPÉNZES JÁTÉKPIAC-NE A CSOMAGOLÁSÉRT FIZESS

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; számítógépek; számítógépes

játékprogramok; számítógépprogramok; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel

 használhatók.

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

 játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetőitevékenység

számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése;

reklámanyagok terjesztése); reklámozás, reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

 hirdetés; vásárlási megrendelések.

 ( 111 )  207.439

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00164

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos akkumulátorok, elemek és ezek részei; akkumulátortöltők.

 ( 111 )  207.440

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00165
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 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos akkumulátorok, elemek és ezek részei; akkumulátortöltők.

35 Marketing szolgáltatások; áruminták bemutatása és terjesztése; reklámozás; kereskedelmi információk

nyújtása; tanácsadás fogyasztók részére; online hirdetések számítógépes hálózatok útján; kiállítások szervezése

reklámozás céljából vagy kereskedelmicélokból; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kereskedelmi

 célokból.

37 Elektromos eszközök és készülékek üzembe helyezése, javítása és karbantartása,ezekhez kapcsolódó műszaki

 tesztek, mérések és beállitások; szervízszolgáltatások.

 ( 111 )  207.441

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 12 00167

 ( 220 )  2012.01.19.

 ( 732 )  Cserényi András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 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 )  207.442

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03610

 ( 220 )  2011.11.14.

 ( 732 )  PR-NET First 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 és háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; tanítási ésoktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
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 műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

 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).

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

 ( 111 )  207.443

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 04087

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  Izsáki Házitészta Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztből és egyéb gabonaőrleményekből, gabonakészítményekből készült tészták.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.444

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03611

 ( 220 )  2011.11.14.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.445

 ( 151 )  2012.09.27.

 ( 210 )  M 11 03775

 ( 220 )  2011.11.28.

 ( 732 )  KATLAN Befektetési Zrt., Budapest (HU)

  

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.524

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01939

 ( 220 )  2010.06.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.525

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01940

 ( 220 )  2010.06.23.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.526

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 01941

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 111 )  207.527

 ( 151 )  2012.10.04.

 ( 210 )  M 10 00447

 ( 220 )  2010.02.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

A rovat 180 darab közlést tartalmaz. 
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