
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 00726

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  Huszti György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, számlázás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 36    Biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák,

ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete,

lakásbérlet, lakásügynökségek, pénzügyielemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),

 tűzkár elleni biztosítás, vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 12 01162

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  Exclusive Change Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc,Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Exclusive Change

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01258

 ( 220 ) 2012.04.13.

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

  

( 546 )

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

 újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 210 ) M 12 01579

 ( 220 ) 2012.05.10.

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

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

 ( 541 ) GUSTO

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01675

 ( 220 ) 2012.05.17.

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

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01677

 ( 220 ) 2012.05.17.

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

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

  

( 546 )

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

  45    Jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 01775

 ( 220 ) 2012.05.23.

 ( 731 )  SzemPont Szemészeti Lézerközpont Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas László, Győr

 ( 541 ) Szempont Szemészet

 ( 511 )   44    Szemészeti ellátáshoz kapcsolódó orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01776

 ( 220 ) 2012.05.23.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kukoricából készült élelmiszerkészítmények, -lisztek.

 ( 210 ) M 12 01794

 ( 220 ) 2012.05.24.

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

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

 ( 541 ) GlobalNetPrint

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

  42    Interaktív adattárolás és felhő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 01813

 ( 220 ) 2012.05.25.
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 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású bőrápoló és védő kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 12 02066

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Kutyaeledelek (kekszfélék).

 ( 210 ) M 12 02105

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  HESI Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 02127

 ( 220 ) 2012.06.20.

 ( 731 )  Egy s Ég Központ Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
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kivételével;) daloskönyvek, fényképek [nyomtatott], folyóiratok, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók,

grafikus ábrázolások, kártyák, kézikönyvek,könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [időszaki lapok],

naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,

arcképek, poszterek, prospektusok, szórólapok, tervrajzok, újságok,üdvözlőlapok/kártyák, vízfestmények,

 akvarellek.

 38    Távközlés, internet; elektronikus, telefonos, számítógépes és távszámítógépes kommunikáció, üzenetek és

képek közlése számítógéppel, beleértve az Internetet; digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla

 szolgáltatás [távközlési szolgáltatás],elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; tanfolyamok; internetes

oktatás; távoktatás; elektronikus oktatás; akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása,

coaching [tréning], élő előadásokbemutatása, egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz

tréning], filmszínházi előadások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatás,on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 210 ) M 12 02129

 ( 220 ) 2012.06.20.

 ( 731 )  SER GROUP Mélyépítő, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02132

 ( 220 ) 2012.06.20.

 ( 731 )  WB Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02134

 ( 220 ) 2012.06.20.

 ( 731 )  Open English, LLC, Panama (PA)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

 ( 511 )  41    Oktatás és nyelvtanítás, különös tekintettel kötetlen, nyelvtanulást célzó online programok vezetésére és

anyagok továbbítására; oktatási szolgáltatások, nevezetesen középiskolai szintű oktató kurzusok biztosítása és

 ezen kurzusokkal összefüggő anyagokterjesztése, eszközök biztosítása tanítási és nyelvoktatási célra.

 ( 210 ) M 12 02191

 ( 220 ) 2012.06.25.

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

  

( 546 )

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

 szaktanácsadás személyzeti kérdésekben.

  41    Nevelés, szakmai képzés.

  45    Tanácsadás, jogi tanácsadás, jogi kutatás, közvetítés.

 ( 210 ) M 12 02227

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  Csikós-Bau Kft., Orosháza (HU)

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

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02236

 ( 220 ) 2012.06.27.

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

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

 ( 541 ) UB merchants

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

  42    Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

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

 ( 210 ) M 12 02245

 ( 220 ) 2012.06.28.

 ( 731 )  Balaton Rádió Kft., Siófok (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02247

 ( 220 ) 2012.06.28.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02249

 ( 220 ) 2012.06.28.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02296

 ( 220 ) 2012.07.02.

 ( 731 )  Lapcom Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Magyarországról származó újságok.

 ( 210 ) M 12 02303

 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  AGRIA-FOREST Fakereskedő és Szolgáltató Kft., Eger (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).

 ( 210 ) M 12 02323
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 ( 220 ) 2012.07.03.

 ( 731 )  Sotex Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) MAJTIS

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

 áru).

 ( 210 ) M 12 02418

 ( 220 ) 2012.07.10.

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

  ( 546 )

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

 vagy műanyagból.

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

 ( 210 ) M 12 02433

 ( 220 ) 2012.07.10.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

 ( 210 ) M 12 02478

 ( 220 ) 2012.07.12.

 ( 731 )  FA-ZON Bútor Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Fa brikett; agro brikett, csutka brikett.

 ( 210 ) M 12 02480

 ( 220 ) 2012.07.12.

 ( 731 )  Horoz Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Ice-mesh panel

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, fémáruk, fémszövetek, fémhálók, dróthálók, kerítések fémből, huzalok közönséges

 fémötvözetből, fémrács, sikháló, panel; lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek.

  35    Fémek, színesfémek, fémből készült termékek kereskedelme.

 40    Fémek, színesfémek feldolgozása, fémmegmunkálás, fém kerítések gyártása, hegesztő és forrasztó munkák

 elvégzése, munkafémek bevonása korrózióvédő bevonatokkal, galvanizálás, kadmiumozás, fémek hőkezelése.

 ( 210 ) M 12 02481

 ( 220 ) 2012.07.12.

 ( 731 )  Molin Bt., Naszály (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) VAGUS

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, hámok, nyergek és lószerszámok.

 24    Textíliák és textiláruk; textil humán hám erősportokhoz, textil futóöv embereknek kutyás sportokhoz és

 sétáltatáshoz, textilből készült nyakörvek, pórázok, hámok, egyéb álattartási felszerelések.

  44    Állattenyésztés.

 ( 210 ) M 12 02539

 ( 220 ) 2012.07.16.

 ( 731 )  Roseber Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Darida Olivér, Nyíregyháza

  
( 546 )

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

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

  35    Árubemutatás.

  37    Épületek belső tisztítása; falazás (kőművesmunka).

  43    Vendéglátóipar; túristaházak; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 02544

 ( 220 ) 2012.07.17.

 ( 731 )  Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

 ( 541 ) FIZESSEN MOSOLLYAL!

 ( 511 )   24    Textíliák, textiláruk.

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

  28    Játékok, játékszerek; sportcikkek.

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

  43    Vendéglátás, szállásadás.

 ( 210 ) M 12 02556

 ( 220 ) 2012.07.18.

 ( 731 )  DenRom Inc., Belize (PH)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, internetes kereskedelem, PLR jogokkal elektronikus termékek értékesítése, MLM (multi-level

 marketing).

  36    Pénzügyi ügyletek.

  41    Online oktatás, linktár szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 02577

 ( 220 ) 2012.07.19.

 ( 731 )  EUROMIX NK Műszaki, Kereskedelmi Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  DR. MÓRICZ ÜGYVÉDI IRODA dr. Móricz Zoltán ügyvéd, Dunaújváros

  

( 546 )
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 ( 511 )  6    Elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; szelepek fémből (nem géprészek).

  11    Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez.

 ( 210 ) M 12 02610

 ( 220 ) 2012.07.23.

 ( 731 )  EWISESOFT Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

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

 tanulmányok.

 38    Digitális fájlok továbbítása, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési csatornák biztosítása

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

 üzenetek küldése.

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

 utasszállítás.

 ( 210 ) M 12 02612

 ( 220 ) 2012.07.23.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02632

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  Kerttrade Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02633

 ( 220 ) 2012.09.18.
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 ( 731 )  Kerttrade Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02634

 ( 220 ) 2012.07.24.

 ( 731 )  Andrews IT Engineering Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Szoftver kereskedelem.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztés; informatikai célú adatgyűjtés, kezelés; adatfeldolgozás;

 információvédelmi szolgáltatások, szoftver üzemeltetés.

 ( 210 ) M 12 02660

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  BestByte 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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02666

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  Kocsis János, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  dr. Rabatin Attila, Budapest
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( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02667

 ( 220 ) 2012.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02668

 ( 220 ) 2012.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Holczinger Terézia, Budapest

 ( 541 ) SZIGET-MELOR

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02673

 ( 220 ) 2012.07.26.

 ( 731 )  CAOLA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 12 02699

 ( 220 ) 2012.08.28.

 ( 731 )  Taurus Developement Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) 10xONE

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02746

 ( 220 ) 2012.07.31.
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 ( 731 )  MELCHIOR-H Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Szentkirály (HU)

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02753

 ( 220 ) 2012.08.01.

 ( 731 )  OLVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babóné Oláry Gabriella, Budapest

  

( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02816

 ( 220 ) 2012.08.06.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 ) Boróka Satin

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

 gyanták.

 ( 210 ) M 12 02834

 ( 220 ) 2012.08.07.

 ( 731 )  Klippel Ipari, Szolgáltató Kft., Bóly (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02856

 ( 220 ) 2012.08.08.

 ( 731 )  Depon-Bau Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Depon-Bau

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02865

 ( 220 ) 2012.08.09.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 24. szám, 2012.12.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2588



 ( 731 )  Baráth Károly, Kisvárda (HU)

 ( 541 ) SZABOLCSI LAKOMA

 ( 511 )   29    Kolbász; szalonna; hús.

 ( 210 ) M 12 02866

 ( 220 ) 2012.08.09.

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

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02867

 ( 220 ) 2012.08.09.

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

 ( 541 ) WolframBenz

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02869

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 02870

 ( 220 ) 2012.08.09.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 02875
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 ( 220 ) 2012.08.09.

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

 ( 541 ) MR Zenei Együttesek

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02898

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  B&O Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7    Szállítószalagok; csigák (géprészek).

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

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

 ( 210 ) M 12 02899

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Hunorganic Nagykereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )   29    Magvak, feldolgozott; fagyasztott termékek.

  30    Lisztek, liszttartalmú ételek, tészták, kekszek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02901

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Kukovecz Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Régi gép

 ( 511 )   25    Póló; pulóver; sapka.

 41    Zene összeállítása; szórakoztató tevékenység; élőelőadás bemutatása; zenei produkciók; kulturális

 tevékenység; zenekar szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 12 02905

 ( 220 ) 2012.08.10.

 ( 731 )  Kossuth Kiadó ZRt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők.

 35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése.
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 38    Digitális fájlok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;hozzáférés

 biztosítása adatbázisokhoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.

 ( 210 ) M 12 02950

 ( 220 ) 2012.08.15.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

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

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

 italok előállításához.

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

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

 nektár, szörp kis és nagykereskedelme,kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 12 02952

 ( 220 ) 2012.08.15.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 italokhoz, zöldséglevek.

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

 kis- és nagykereskedelme; irodai munkák, árubemutatás, marketing.

 ( 210 ) M 12 02994

 ( 220 ) 2012.08.21.

 ( 731 )  JBB Számítástechnikai Kft., Érd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; piackutatás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

  42    Szoftverfejlesztés, adatbáziskarbantartás, szakértés, egyéb műszaki kutatás fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 03038

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  EUREST Étteremüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Dr. Hingl Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi áru); a 29. osztályba tartozó alapanyagokból felhasznált/készült diabetikus és

 egészséges étel.
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 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); a 30.

 osztályba tartozó alapanyagokból felhasznált/készült diabetikus és egészséges étel.

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

 valamennyi szolgáltatás); közétkeztetés; diabetikus étkeztetés; egészséges étkeztetés.

 ( 210 ) M 12 03044

 ( 220 ) 2012.08.23.

 ( 731 )  Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, Mezőberény (HU)

 Körösfront Szociális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Mezőberény (HU)

  

( 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).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03056

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Horváth Imre, Záhony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Aszfaltozás; bányaművelés; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok

[kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek [belső] tisztítása;

épületek tisztítása [külsőfelületé]; falazás [kőművesmunka]; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

gépkocsik karbantartása és javítása; kikötőépítés; kőbányák kiaknázása; kőműves munkák; külső és belső festés;

 raktárak építése és javítása; útburkolás; utcaseprőgépekkölcsönzése; úttisztítás.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás;

hulladékok szállítása és tárolása; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás tárolással kapcsolatban;

járművek kölcsönzése; kamionosszállítás; raktárbérlet; raktározás, tárolás; segítségnyújtás elromlott járművekhez

[vontatás]; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; teheráruk kirakása;

 teher(áru)-szállítás; vontatás.

 ( 210 ) M 12 03085

 ( 220 ) 2012.08.27.

 ( 731 )  HAAS + SOHN Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

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

 köthető készülékek, kályhák alternatív tüzelőanyagokhoz, olajkályhák, konyhai tűzhelyek.
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  35    Fűtőberendezésekre vonatkozó kis-, nagy- és on-line kereskedelem.

  37    Kályhák és fűtőberendezések karbantartása, szerviz szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03088

 ( 220 ) 2012.08.28.

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

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 12 03091

 ( 220 ) 2012.08.28.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Építés.

 ( 210 ) M 12 03099

 ( 220 ) 2012.08.29.

 ( 731 )  Szabó István, Pákozd (HU)

 ( 541 ) WALKenergie

 ( 511 )   41    Sporttevékenységek, szakmai képzés.

 ( 210 ) M 12 03101

 ( 220 ) 2012.08.29.

 ( 731 )  K-KAVICS 3844 Építőipari Kereskedelmi Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03134

 ( 220 ) 2012.08.31.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03137
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 ( 220 ) 2012.08.31.

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

 ( 541 ) Q&C

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

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

berendezések, hálózati vízadagolóberendezések, szódagépek, ivó kutak, egyéb vízadagolók, konyhai

szűrőrendszerek, pult alá szerelhető szűrők, asztali szűrők, szűrőházak, szűrőbetétek, hűtőszekrény szűrők,

 zuhanyszűrők, csapszűrők, központi szűrők, ozmózisszűrők, RO membránok,víztisztító berendezések.

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

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

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

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

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

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

 kiszállítása.

 ( 210 ) M 12 03140

 ( 220 ) 2012.09.03.

 ( 731 )  Föl'd Pörgető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés, közműépítés, útépítés, és ezekkel kapcsolatos földmunkák, optikai kábelek kiépítése.

  39    Építőanyagok, építési törmelékek, hulladékok, szállítása, fuvarozása.

 ( 210 ) M 12 03151

 ( 220 ) 2012.09.03.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

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

  35    Mezőgazdasági gépek és alkatrészeinek, autóalkatrészek kereskedelme.

  37    Járműjavítás és karbantartás, gumiszervíz.

 ( 210 ) M 12 03186

 ( 220 ) 2012.09.05.

 ( 731 )  Tóth Borbála, Erdőkertes (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 selyemszitanyomás; szabás; szabászati szolgáltatások, textilfestés.

  42    Divattervezés.
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 ( 210 ) M 12 03198

 ( 220 ) 2012.09.06.

 ( 731 )  Erdélyi Otília Andrea, Csengele (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Áruk csomagolása.

  42    Grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03213

 ( 220 ) 2012.09.07.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LACTOPROTEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gasztrointesztinális termékek.

 ( 210 ) M 12 03214

 ( 220 ) 2012.09.07.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IBULOMIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 03246

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  VERZIÓ-CAR Kereskedelmi Kft., Nemesvámos (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03247

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  Öreghegyi Patika Bt., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03248

 ( 220 ) 2012.09.11.

 ( 731 )  VEKTOR ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSI KFT., Békés (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Építés.

 ( 210 ) M 12 03300

 ( 220 ) 2012.09.13.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Égetett szeszesitalok; alkoholos italok; a sörök kivételével; szeszes italok; alkoholos kivonatok; likőrök.

 ( 210 ) M 12 03337

 ( 220 ) 2012.09.14.

 ( 731 )  Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém (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 valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 210 ) M 12 03348

 ( 220 ) 2012.09.17.

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

 ( 541 ) Lézer Trió

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

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
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és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03349

 ( 220 ) 2012.09.17.

 ( 731 )  GRAPE-VINE KFT., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítő.

 ( 210 ) M 12 03375

 ( 220 ) 2012.09.18.

 ( 731 )  dr. Hadobás Károly, Budapest (HU)

 ( 541 ) HADOBÁS

 ( 511 )   33    Almaborok, borok, égetett szeszesitalok, lőre, csiger, pálinkák,brandyk.

 ( 210 ) M 12 03422

 ( 220 ) 2012.09.20.

 ( 731 )  SiClean Kft., Sajtoskál (HU)

 ( 740 )  Dr. Haverla Szandra,Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 12 03503

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Er-Petro Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Kozmetikai diagnosztikai készülékek és szoftverek.

  10    Masszírozó készülékek kozmetikai célokra.

  21    Kozmetikai eszközök.

 ( 210 ) M 12 03505

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  Gardenland Kft., Kállósemjén (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) CALOBE

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;tapaszok, kötszeranyagok.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 12 03513

 ( 220 ) 2012.09.25.

 ( 731 )  WF Építőipari és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; épíkezések felügyelete; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 03519

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 541 ) NEVIBES SPECIÁL SC

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03527

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papírzsebkendő, toalettpapír és kéztörlő.

 ( 210 ) M 12 03537

 ( 220 ) 2012.09.27.

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

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03538

 ( 220 ) 2012.09.27.

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

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03539

 ( 220 ) 2012.09.27.

 ( 731 )  Renema Kft., Békéscsaba (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 vidámparki felszerelések.

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

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

előadások bemutatása; előadások díszleteinekkölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; fitnesztanfolyamok

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

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

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

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzésea

járművek kivételével; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre

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

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

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

 zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
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 ( 210 ) M 12 03560

 ( 220 ) 2012.09.28.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03565

 ( 220 ) 2012.09.28.

 ( 731 )  AGRIMART Bt., Debrecen (HU)

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 03599

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  OPTIBER Kft., Tímár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés; építkezések felügyelete [irányítás].

 ( 210 ) M 12 03600

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  SZÍNFORRÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03629

 ( 220 ) 2012.10.01.
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 ( 731 )  "VÍZCSAT 2003" Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) Építésben a "VÍZCSAT 2003" Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; építés.

 ( 210 ) M 12 03652

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  "FITOTRON-SYSTEM" Kft., Keszthely (HU)

 ( 541 ) A "FITOTRON-SYSTEM" Kft.-re mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építés; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 03699

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  ARCHI METAL Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru)

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03707

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  Green Constant Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Anyagmozgató targoncák; billenőkocsik; billenőplatók teherautókhoz; billentős tehergépkocsik; furgonok

 [járművek]; gépkocsik; személygépkocsik; teherautók, kamionok.

 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).

 ( 210 ) M 12 03710

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  HILAL Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk; (az osztály
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 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 12 03711

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  HILAL Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 12 03714

 ( 220 ) 2012.10.02.

 ( 731 )  Dent-Art 2001 Fogászati Bt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

  44    Fogászat.

 ( 210 ) M 12 03783

 ( 220 ) 2012.10.05.

 ( 731 )  Horváth Antal, Farmos (HU)

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

 ( 541 ) Palotás

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

 égetett szeszesitalok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 12 03838

 ( 220 ) 2012.10.09.

 ( 731 )  iZone Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Péter, Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz

  

( 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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03973
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 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Isagro S.p.A., Milan (IT)

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

 ( 541 ) SIAPTON

 ( 511 )  1    Vegyi anyagok mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti használatra; műtrágyák.

 ( 210 ) M 12 04042

 ( 220 ) 2012.10.29.

 ( 731 )  RE-CORD MEGA Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, zsírtalanító szerek (nem gyártás során való használatra).

4    Ipari olajok, ipari zsírok, kenőanyagok, kenőolajok, kenőzsírok, motorolajok, nedvesítő olajok, olajok

 zsírozáshoz (épületeken), vágóolajok, világító üzemanyagok.

 35    Áruminták terjesztése, kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám

 célú vásárok szervezése, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, reklámozás.

A rovat 111 darab közlést tartalmaz.
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