
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.105

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 00874

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.106

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 00876

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 ( 111 )  208.107

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 00878

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 ( 111 )  208.108

 ( 151 )  2012.12.21.

 ( 210 )  M 12 00879

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Lendvai András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése; személyes

 edzői szolgáltatások [fitnesz].

 ( 111 )  208.112

 ( 151 )  2013.01.08.

 ( 210 )  M 12 00558

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEVISTERIN

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

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

 ( 111 )  208.179

 ( 151 )  2013.01.08.

 ( 210 )  M 12 00888

 ( 220 )  2012.03.19.

 ( 732 )  Metropolitan Studium Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatások).

 ( 111 )  208.229

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01573

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Győr (HU)

 Varga Alexandra, Pápa (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Információszolgáltatás és tanácsadás szexshop termékek -beleértve, fehérnemű és egyéb ruházati-, műanyag-,
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gumi termékek, játékok, videokazetták, filmek és magazinok, síkosítók, masszázsolajok, gélek - terén, mindezen

 termékek kis- és nagy, csomagküldő,valamint e-kereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  208.230

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 00158

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (A French Société Anonyme), Viroflay (FR)

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

 ( 541 )  TIHANY VÁLOGATÁS

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

 ( 111 )  208.231

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 00606

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódy Gábor Pál, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Éljen szövődmények nélkül

 ( 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.

 ( 111 )  208.232

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 00926

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Lukácsi Richárd, Pomáz

  
( 546 )

 ( 511 )  37 Állványozás; építmények lebontása.

 ( 111 )  208.233

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 00933

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Wang Yemin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 )  VOPSE

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

 ( 111 )  208.234

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01080

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  Bridge Medical Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szalai Zsuzsa Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 állatok részére.

 ( 111 )  208.235

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01557

 ( 220 )  2012.05.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 30 Kakaós tejesital.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.236

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01559

 ( 220 )  2012.05.09.

 ( 732 )  Czimre és Társa Kft., Nagykálló (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.237

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02401

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Mixton-Team Holding Zrt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Bende Nóra,Bende Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Bende Nóra), Budapest

 ( 541 )  Mixton - Szolgáltató- és ügyfélbarát metodika

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 2. szám, 2013.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M101



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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.238

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 00920

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Irtó Trió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.239

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02235

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  Hédervári "Rózsa Ferenc" Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Szövetkezet, Hédervár (HU)

 ( 740 )  Vajda Sándor, Incentro Kft., Solymár

 ( 541 )  RÓZSA FERENC TKSZSZ

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

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

 ( 111 )  208.240

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02226

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  B&A Trade Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; kárpitozott bútorok; ülő és fekvőbútorok; ágyak, nyugágyak, bölcsők, székek,

 karosszékek, fotelek, kanapék, díványok, padok.

 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások bútorokkal kapcsolatosan.

 ( 111 )  208.241
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 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02217

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 35 Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 43 Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 111 )  208.242

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02216

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 35 Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 43 Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 111 )  208.243

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02050

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  ROAD2U Kft, Lórév (HU)

 ( 740 )  Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.244

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02047

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  Kerék Dávid, Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Balázs, dr. Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 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.

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  208.245

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02046

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fésű Gizella jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  SmartChild

 ( 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).

 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  208.246

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02042

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  NIAS Ipari és Kereskedelmi BT., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  208.247

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 02041

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  Pepex'70 Bt., Gyöngyös (HU)

 ( 541 )  Pepex

 ( 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).

4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
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 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

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 )  208.248

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01891

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  Terra Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

  

( 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 )  208.249

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01890

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft., 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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.250

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01887

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  Dang Thi Hanh, Budapest (HU)

 ( 541 )  VIONA

 ( 511 )  23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

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

 ( 111 )  208.251

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01875

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgálatás).

 ( 111 )  208.252

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01719

 ( 220 )  2006.06.28.

 ( 732 )  NYCOMED GmbH, Konstanz (DE)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RIOSAN

 ( 511 ) 30 Szénhidrát és ballasztanyag alapú, nem gyógyászati felhasználású vitaminnal dúsított táplálékkiegészítők;

 szénhidrát és ballasztanyag alapú, nem gyógyászati felhasználású ásvánnyal dúsított táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  208.253

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01564

 ( 220 )  2012.05.09.

 ( 732 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 )  DUNA KORZÓ

 ( 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 )  208.254

 ( 151 )  2012.12.17.

 ( 210 )  M 12 01717

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  Hátsági-Horváth Fogorvosi Bt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogorvosi járó beteg ellátás, teljes körű fogorvosi szolgáltatás, fogorvosi centrum.

 ( 111 )  208.290

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 03994

 ( 220 )  2011.12.15.
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 ( 732 )  Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  Játszva megelőzni

 ( 511 ) 41 Oktatás, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása, vallásoktatás, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,oktatási vizsgáztatás, gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások, egészség(védő) klubok, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése, önfejlesztő és önismereti módszerekoktatása, egészséges életmódra oktatás

és nevelés, képességfejlesztési szolgáltatások, játszóházi szolgáltatások, üdülőtáborok szolgáltatásai,

sportlétesítmények üzemeltetése, sport edzőtábori szolgáltatások, testnevelés, tornatanítás,

sportversenyekrendezése, sportjátékok lebonyolítása, szabadidős szolgáltatások nyújtása, versenyek szervezése

(oktatás vagy szórakoztatás), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, on-line elérhető elektronikus

publikációk (nem letölthetők), könyvkiadás,könyvtári kölcsönzés, mozgókönyvtári szolgáltatások, oktatási tárgyú

információk, üdülési tárgyú információk, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, pályaválasztási tanácsadás, rádió-

és televízió-programok készítése, videofilmgyártás, videoszalagok ésDVD-k kölcsönzése, játékszerek

kölcsönzése, sportszerek kölcsönzése, nem reklámcélú szövegek kiadása, bálok szervezése, fogadások tervezése,

színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, óvodák (nevelés),

 kollégiumok,internátusok.

43 Étkezdék, nyugdíjas otthonok, hajléktalanok elszállásolása, hajléktalanok élelmezése, panziók, táborhelyek

 hasznosítása, bölcsődék, óvodák, üdülőtáborok szolgáltatásai, turistaházak.

44 Betegápolási szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, egészségügyi szolgáltatások, orvosi

szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, menhelyek, szociális otthonok, szanatóriumok,

gyógyszerészeti tanácsadás, faiskolaiszolgáltatások, gyepgondozás, gyomirtás, kertészet, kertművelés,

 tájkertész-szolgáltatások.

 ( 111 )  208.291

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 03841

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  
( 591 )

 ( 511 )  9 Kompakt lemezek (audio-video).

 16 Nyomtatott publikációk.

 41 Rádió- és televízióprogramok készítése.

 ( 111 )  208.292

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01053

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)

 ( 740 )  Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

35 Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;
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hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámfilmek előállítása;

 reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  208.293

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01205

 ( 220 )  2012.04.11.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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/szolgáltatás).

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/szolgáltatás).

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

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

 áru/szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.294

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01206

 ( 220 )  2012.04.11.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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/szolgáltatás).

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/szolgáltatás).

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

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

 áru/szolgáltatás).

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

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.295

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01208

 ( 220 )  2012.04.11.

 ( 732 )  CTS Informatika Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 42 Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

 fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  208.296

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01211

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Lu Tao, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 )  LS. Luvans

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.297

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01212

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  FORUM HUNGARY Filmforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Abonyi Rita, dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.299

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01838

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 )  BOND STREET SUPERSLIMS AQUA BLUE

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 111 )  208.300

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 01839

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 )  BOND STREET SUPERSLIMS BRIGHT ROSE

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.301

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 04016

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  CinePartners Entertainment Inc., Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  dr. Fulajtár Zsófia ügyvéd, FULAJTÁR 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 filmekkel kapcsolatban Magyarországon; szórakoztatás filmek vonatkozásában

 Magyarország területén; kulturális tevékenységek filmekkel kapcsolatban Magyarország területén.

 ( 111 )  208.302

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 03982

 ( 220 )  2011.12.15.

 ( 732 )  Barabás Béla András, Göd (HU)

 ( 541 )  Világos Fogadó

 ( 511 )  39 Gépkocsival történő áruszállítás.

 41 Bálok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

43 Szálláshely szolgáltatás, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipari szolgáltatások, bárszolgáltatások,

 étteremszolgáltatás, étkeztetés, kantinok, büfék, étkezdék; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése.

 ( 111 )  208.303

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 03684
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 ( 220 )  2011.11.21.

 ( 732 )  Knapik Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  FIESTA

 ( 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).

41 Előadóművészek szolgáltatásai; élő adások bemutatása; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése

és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; lemezlovasok szolgáltatásai, modellt ülés művészek számára;

rádiós szórakoztatás; riporteriszolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatás; videofilmezés;

 videofilmgyártás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  208.304

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 11 03539

 ( 220 )  2011.11.09.

 ( 732 )  WineWayz Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, címkék, kártyák, nyomtatványok, palackcsomagoló

 anyagok kartonból vagy papírból, palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból.

 33 Alkoholtartalmú italok; borok és más szeszes italok.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.305

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 00563

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Aqua Soft 2004. Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 591 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokkölcsönzése; reklámanyagok

terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;

 üzletiinformációk.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; minőségellenőrzés; számítógép programok installációja;

számítógép programok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; szellemi tulajdon használatának

 engedélyezése (licencia); szerzőijogok kezelése.

 ( 111 )  208.306

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 00875

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  M.A.H. Food-Controll Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 42 Laboratóriumi vizsgálatok szolgáltatása; minőségirányítási tanácsadás; HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer

 kiépítés; élelmiszer-, ivóvíz vizsgálatok; állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok.

 ( 111 )  208.307

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 00881

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  Pet-Pack Ipari és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 )  Balfi, tele élettel!

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 111 )  208.308

 ( 151 )  2012.12.28.

 ( 210 )  M 12 00884

 ( 220 )  2012.03.19.

 ( 732 )  H&H Dental KFT., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.309

 ( 151 )  2013.01.03.

 ( 210 )  M 12 01894

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. KRAJNYÁK & TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
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 ( 541 )  CELIN

 ( 511 )  3 Tisztítószerek nevezetesen vízkőoldók.

 ( 111 )  208.310

 ( 151 )  2013.01.03.

 ( 210 )  M 12 01837

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 )  BOND STREET SUPERSLIMS FRESH MENTHOL

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  208.311

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 11 03951

 ( 220 )  2011.12.13.

 ( 732 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Magyarság Háza

 ( 511 )  35 Közönségszolgálat; közvéleménykutatás; piackutatás; reklámanyagok terjesztése.

41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; filmszínházi előadások; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; jegyirodaiszolgáltatások [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; filmszínházi

előadások; színházi produkciók; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése

éslebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása. 

 43 Rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  208.312

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01150

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Holka Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Szexuális segédeszközök, fogamzásgátlók, masszírozó kesztyűk, masszírozó készülékek, meleg levegővel

működő vibrátorok orvosi használatra, merevítő készülékek gyógyászati célokra, óvszerek, szexbabák, vibrációs

 masszírozó készülékek.

 28 Játékszerek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; on-line kereskedelem, internetes kereskedelem.

 ( 111 )  208.313

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01135
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 ( 220 )  2012.04.04.

 ( 732 )  Martinyak Kft., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.314

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01138

 ( 220 )  2011.10.05.

 ( 732 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

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

 biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.

44 Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai

[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi

szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai. 

 ( 111 )  208.315

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01295

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh Imre, Üröm

 ( 541 )  MEDIACOM

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.316

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01303

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Farkas József Miklós, Ráckeve (HU)

 ( 541 )  Játék Határok Nélkül

 ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.317

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01307

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.318

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01312

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Budapest (HU)

 Farkas Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  208.319

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01313

 ( 220 )  2012.04.18.

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

 ( 541 )  Jani házhoz megy

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.320

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01439

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  International Crew Ship Training Center Kft., Budapest (HU)

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.321

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01437

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  SZÁRNYASÉP Kft., Kőszeg (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.322
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 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01436

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 ) Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen működő Részvénytársaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mándi Gábor, Budapest

 ( 541 )  MinDigTV Extra- Minden, ami kell, semmi, ami nem

 ( 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, számítógépek; számítógépes szoftverek;tűzoltó készülékek;

 antennák; rádió antennatornyok; távirányító készülékek; televíziós készülékek; vevőkészülékek (audio-, video-).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;

 számítógépes nyilvántartások kezelése.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;

műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálokközötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás; tudakozók, információs

szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képektovábbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 ( 111 )  208.323

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01435

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Textiltisztító Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

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

ügyletekkel kapcsolatban, árösszevetési szolgáltatások, becslés kereskedelmi ügyletekben, gazdasági

előrejelzések, információ és tanácsadás fogyasztóknak[fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi információs

ügynökségek, konzultáció személyzeti kérdésekben, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás],

önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatokirányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szakmai konzultációk

üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,üzletvezetési konzultáció, számítógépes nyilvántartások kezelése,

árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, eladási propaganda mások

számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése,

reklámozás, marketing, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok

[röplapok,prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek

előállítása, szabadtéri hirdetés, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
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számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

 szerkesztése, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, titkársági szolgáltatások.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk; nemletölthetők, elektronikus desktop

kiadói tevékenység; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási

tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szakmai újraképzés; versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás];

 videofilmezés; videofilmgyártás; rádió- és televízió programok készítése.

45 Szakmai érdekképviselet; vállalkozói, munkaadói érdekképviselet; alternatív vitarendezési szolgáltatások;

 közvetítés [személyek közötti vitákban]; választott-bírósági szolgáltatások.

 ( 111 )  208.324

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01457

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  Orex Óra-Ékszer Kereskedőház Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek; különösen kézi zálogkölcsön folyósítása; alkuszi/ügynöki

tevékenység; ékszerek értékbecslése; értékbónok kibocsátása; értékek letétbehelyezése; műtárgyak értékbecslése;

 numizmatikai értékbecslés; régiségekértékbecslése; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  208.325

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01460

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  Csali János, Nemesvita (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  KROKODILBOR

 ( 511 )  33 Borok.

35 Borok nagy- és kiskereskedelme, reklámozással; borokkal kapcsolatos üzleti mamagement szolgáltatások;

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi árubemutatók; hirdetések.

 ( 111 )  208.326

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01458

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  RHO-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Mezőberény (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.327
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 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01461

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Magyar Épületgépészek Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, fűtéskorszerűsítés; fűtőberendezések felszerelése és javítása;

légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; szigetelési szolgáltatások [építés]; épületgépészeti

 megoldások kivitelezése, beüzemelése.

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

 energiatakarékossági tanácsadás; épületek műszaki állapotának felmérése.

 ( 111 )  208.328

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01462

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  GR Sarantis Cyprus Limited, Cyprus (CI)

 ( 740 )  dr. Bán Gergely, Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Ecsetek.

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

 kivételével); takarító eszközök.

 ( 111 )  208.329

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01464

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Forester Szolgáltató Kft., Tahitótfalu (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás.

 ( 111 )  208.330

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01467

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Aranymálna Bt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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 )  208.331

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01468

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Volumart 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).

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).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

 ( 111 )  208.332

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01472

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Fashion Chemicals GmbH & Co. KG, Geretsried (GE)

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

 ( 541 )  FORYL

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek ipari felhasználásra; textil-, bőr- és papíripari segédanyagok; készítmények tinta eltávolítására;

habtalanító anyagok; emulgeátorok; diszpergáló anyagok, nedvesítőanyagok, appretúrák, lágyító, nedvesítő,

impregnáló és cserző készítmények;síkosító anyagok fonáshoz; kenőolajak (szövéshez); antisztatikumok; írező

szerek/polimerbevonatok; festékanyagok; vegyi segédanyagok mezőgazdasági használatra; alap- és köztes

 termékek műanyag- és bevonatgyártáshoz.

 ( 111 )  208.333

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01471

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  L'OREAL (société anonyme)., Paris (FR)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Ki törődik Velem? Garnier

 ( 511 ) 3 Parfüm, kölnivíz; fürdő és zuhanyozó zselék, sók nem gyógyászati célra; szappanok,testdezodorok;

kozmetikumok, nevezetesen arcra, testre és kézre krémek, tejek, folyadékok, zselék és púderek;

napvédőkészítmények (kozmetikai termékek}; smink készítmények;samponok, zselék, sprék, habok és balzsamok

 hajformázáshoz és hajápoláshoz;hajlakkok; hajszínező és hajszínezést eltávolító.

 ( 111 )  208.334

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01474

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Bicsérdi Csaba, Tapolca (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.335

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01615

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  ISO Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Aszód (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).

 ( 111 )  208.336

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01617

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Dobosi-Fenster Épületasztalos-ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Császártöltés (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.337
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 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 00970

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Fodor Barnabás, Budapest (HU)

 Fodor Boldizsár, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Magyarországon készült mandzsetta gombok, nyakkendőtű, fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, ékszer nemesfémből.

 21 Magyarországon készült porcelánok, porcelándíszek, fajansz, üvegáruk.

 25 Magyarországon készült ruházati cikkek.

 ( 111 )  208.338

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02700

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.339

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01512

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyarország Tortája

 ( 511 )  30 Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.
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 43 Vendéglátás (élelmezés)

 ( 111 )  208.340

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01194

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Engi Xénia Petronella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Puja János Attila, Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXP FASHION

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.341

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01663

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  208.342

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01671

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, vaj, vajkrém.

 ( 111 )  208.343

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01674

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  Norta Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.344

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01824

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  TRANS-VIDIA KFT, NYÍREGYHÁZA-OROS (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.345

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01829

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak.
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5 Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló

szerek;biocidok; biológiai készítményekállatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya

 mosdatószerek.

31 Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók; állatoknak; erősítő takarmány; állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverék;haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 111 )  208.346

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02164

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tej alapanyagból készülő tej- és tejtermékek.

 35 Marketing és kommunikációs tevékenységek.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális, marketing és kommunikációs tevékenységek.

 ( 111 )  208.347

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02170

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Vígh László, Budapest (HU)

 Tóth Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Diétás termékek emberi fogyasztásra, gluténmentes termékek.

30 Gabonakészítmények, lisztek, kukorica-alapú készítmények, rizs-alapú készítmények, krumpli-alapú

készítmények, pékáru, péktermékek, kenyerek, cukrásztermékek, édességek, csokoládé, kekszek, tészták,

sütőporok, süteményporok, morzsák, panírporok,ételízesítők, félkész sütőipari termékek, mélyhűtött élelmiszerek.

 42 Élelmiszeripari kutatás-fejlesztés.

 ( 111 )  208.348

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02172
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 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Vigh László, Budapest (HU)

 Tóth Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Diétás termékek emberi fogyasztásra, gluténmentes termékek.

 29 Hús, hal, baromfi termékek; tejtermékek.

30 Gabonakészítmények, lisztek, kukorica-alapú készítmények, rizs-alapú készítmények, krumpli-alapú

készítmények, pékáru, péktermékek, kenyerek, cukrásztermékek, édességek, csokoládé, kekszek, tészták,

sütőporok, süteményporok, morzsák, panírporok,ételízesítők, félkész sütőipari termékek, mélyhűtött élelmiszerek.

 ( 111 )  208.349

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01501

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  SMART DENTAL SOLUTION Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Péter, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Gyógyászati, fogorvosi, fogtechnikai, fogsebészeti számítógépes szoftverek; szoftverek,rögzített.

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek,fogászati készülékek és eszközök; fogfúrók.

 40 Anyagmegmunkálás; fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.350

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01830

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak.

5 Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek;

biocidok; biológiai készítményekállatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya mosdatószerek.

31 Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók; állatoknak; erősítő takarmány; állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverék;haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 111 )  208.351
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 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02355

 ( 220 )  2012.07.06.

 ( 732 )  Brandmonitor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Replise

 ( 511 ) 9 Letölthető számítógép szoftver, számítógép alkalmazási programok és alkalmazási programok kezelő

felületének fejlesztésére és testreszabására; számítógép szoftver adatok tárolására, kezelésére, követésére,

elemzésére, és jelentéskészítésre a marketing, areklámozás, az eladás, az ügyfélkapcsolat menedzselés, az

eladás-támogatás és a dolgozói hatékonyság területén; számítógép program a reklámozás, a marketing és az üzleti

szolgáltatások területén dolgozó egyenrangú szakemberek kommunikációjánakelősegítésére és számítógép

 alkalmazások kezelői felületének testreszabásához.

35 Üzletvezetési szolgáltatások, nevezetesen adatszolgáltatás, adatvagyon és identitáskezelési szolgáltatások;

számítógépes adatbázisok összeállítása és kezelése és a vele kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési

szolgáltatások, nevezetesenügyfélkapcsolat menedzselési és eladás-támogatás vezetési szolgáltatások;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások az ügyfélkapcsolat menedzsmenttel, az eladás-támogatás vezetéssel és a

marketing automatizálással kapcsolatban; webhely nyújtása hirdetés,marketing és üzletvezetési tanácsadás és

konzultáció körébe tartozó információkkal; online piactér működtetése ingyenes számítógép szoftver és igény

 szerint lekérhető alkalmazások vételére, eladására, megosztására és ajánlására.

41 Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szemináriumok, konferenciák, műhelymegbeszélések és számítógép

alkalmazási tanfolyamok vezetése a marketing, a reklámozás, az eladás, az ügyfél információk, az

ügyfélkapcsolat menedzselés, az eladás-támogatás és adolgozói hatékonyság területén és az ezekkel kapcsolatos

 tanfolyami anyagok terjesztése.

42 Online nem letölthető számítógép programok ideiglenes használatának nyújtása adatok tárolására, kezelésére,

követésére, elemzésére, és jelentéskészítésre a marketing, a reklámozás, az eladás, az ügyfélkapcsolat

menedzselés, az eladás-támogatás és adolgozói hatékonyság területén; online nem letölthető számítógép program

ideiglenes használatának nyújtása a reklámozás, a marketing és az üzleti szolgáltatások területén dolgozó

egyenrangú szakemberek kommunikációjának elősegítésére és számítógépalkalmazások kezelői felületének

testreszabásához; számítógépes szolgáltatás, nevezetesen számítógépes alkalmazói programok tervezése,

fejlesztése és karbantartása mások számára és ezekkel kapcsolatos tanácsadás; online nem letölthető

számítógépalkalmazói programfejlesztő eszközök és programozási nyelv ideiglenes használatának nyújtása más

számítógép programok fejlesztésére, elemzésére, kódolására, átvizsgálására és ellenőrzésére; online nem

letölthető számítógép program ideigleneshasználatának biztosítása, amely procedurális és objekt-orientált

programnyelvet hajt végre; online számítóközponti (hosted) szolgáltatások, nevezetesen számítógépes szoftver

alkalmazások tervezése,fejlesztése, testreszabása, és karbantartása másokszámára és az ezekkel kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  208.352

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01341

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Festékeltávolító termékek; színezék eltávolító szerek; színezék eltávolító termékek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  208.353

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01340

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Vízkő eltávolító szerek fém, fajansz, üveg és műanyag felületekről, vízkőoldó.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  208.354

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01338

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  2 Beltéri fal- és mennyezetfestékek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  208.355

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01818

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Harmati Péter, Eger (HU)

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

  

( 546 )

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.356

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02159

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Nagyhegyesi Takarmány Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Loránd, Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GoldenDog

 ( 511 )  31 Tápanyagok kutyák számára.

 ( 111 )  208.357

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02707
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 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 ) MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ Szolgáltató Zártkörűen

 Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Simplex Vital

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

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

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

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.358

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02527

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Szega Camembert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva 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).

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

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  208.359

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02345

 ( 220 )  2012.07.05.

 ( 732 )  Forceps Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35 On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.
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 42 Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 44 Gyógyszerészeti tanácsadás.

 ( 111 )  208.360

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 01339

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

   

( 546 )

 ( 511 )  3 Rozsdaeltávolító termékek; rozsdaoldó.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  208.361

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02524

 ( 220 )  2012.07.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.362

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02347

 ( 220 )  2012.07.05.

 ( 732 )  VINCZE - STAUDT Élelmiszeripari Kft., Császár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Malomipari termékek.

 39 Raktározás, tárolás; áruk csomagolása.

 ( 111 )  208.363

 ( 151 )  2013.01.07.

 ( 210 )  M 12 02520

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, valamint ezen termékek

 mélyhűtött formában is.

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.
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35 Élelmiszer, zöldségek; gyümölcsök; különböző mélyhűtött áruk reklámozása és ezzel kapcsolatos ügyletek;

 kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok; üzleti információk.

 ( 111 )  208.364

 ( 151 )  2013.01.08.

 ( 210 )  M 12 00880

 ( 220 )  2012.03.14.

 ( 732 )  OK Money Finance Oy, 20101 Turku (FI)

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen közlési szolgáltatások, amelyek távközlési kapcsolatot biztosítanak a

teljes számítógépes hálózat felé, amely az elektronikus adat-, és dokumentum továbbítást intézi a pénzügyi

intézmények között, a pénzügyiintézmények és az ügyfelek között, valamint a biztosító intézmények és az

 ügyfelek között.

 ( 111 )  208.365

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00533

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  Tóth Olivér László, Budapest (HU)

 dr. Bokor Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  MUMMY OIL

 ( 511 )  3 Illóolajok, illóolajkeverékek, testolajok.

 5 Gyógynövények, légfrissítő készítmények.

 44 Aromaterápiás szolgáltatások, masszázsok.

 ( 111 )  208.366

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00919

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 )  QuickGlue special attack

 ( 511 ) 1 Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, ragasztószerek ragasztások szétválasztására szolgáló termékek, gumik

(ragasztók), ragasztó készítmények sebészeti kötszerekhez, ragasztóanyag gumiabroncsokhoz, ragasztóanyagok

 törött tárgyak javításához, ragasztókfalicsempéhez, ragasztók plakátokhoz, ragasztószerek (appretúrák).

16 Irodai, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, enyvek; ragasztószalagok irodai, papíripari vagy háztartási

 használatra, ragasztószalag-adagolók.

 17 Öntapadó szalagok, ragasztószalagok orvosi, papíripari vagy háztartási használattól eltérő használatra.

 ( 111 )  208.367

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01565
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 ( 220 )  2012.05.09.

 ( 732 )  Breckland Trading Limited, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 )  FESTIVAL

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

 ( 111 )  208.368

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01566

 ( 220 )  2012.05.09.

 ( 732 )  Gárgyán Beáta, Ásotthalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógynövények, gyógyteák.

30 Ánizsmag, curry(fűszer), csillagánizs, édesítőszerek(természetes-), ételízesítő(fűszer), fűszerek, ízesítők,

 fűszerkeverékek, paprika, őrölt(ételízesítő), vadon élő fűszernövények, fűszerek.

31 Bors, paprika(növényi), csalán, fejes saláta, friss, gyökérzöldségek (táplálék), hagymák, friss(zöldség),

 konyhekerti növények, friss, magvak(gabona), magvak(vetőmagvak), növények, palánták, rebarbara.

 ( 111 )  208.369

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02053

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  TUTI-PESO Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  dr. Puskás Attila T., Dr. Puskás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termék, újság.

 ( 111 )  208.370

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02054

 ( 220 )  2012.06.14.

 ( 732 ) ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest

 (HU)

  
( 546 )

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

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;fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  208.371
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 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02410

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  Retro Games Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Grand Annamária, Dr. Grand Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; társasjátékok, táblajátékok.

 ( 111 )  208.372

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02436

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  Renema Kft., Békéscsaba (HU)

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

 ( 541 )  Stepprise e-novative technology

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

gazdasági előrejelzések; kereskedelmi információs ügynökségek; marketing; piaci tanulmányok; piackutatás;

segítségnyújtás kereskedelmi vagyiparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák

összeállítása; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szolgáltatásfejlesztési tanácsadás; szolgáltatásfejlesztési

szolgáltatások; interaktív szolgáltatásfejlesztésirendszerek; innovációs tanácsadási szolgáltatások; távmunka

menedzsment szolgáltatások; időmenedzsment szolgáltatások; stratégiai üzleti tervek elkészítése; üzleti

folyamatok automatizálása; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése;hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

közvéleménykutatás; mások árui ésszolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása;reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet

kiválasztása pszichológiaieljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezésitanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok.

 ( 111 )  208.373

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02648

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csorna (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  20 Bútorok, irodabútorok.

 22 Csomagolóanyagok nem gumiból vagy műanyagból.

 ( 111 )  208.374

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02462

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 2. szám, 2013.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M133



 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  Big Tuna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  vacsorakosár

 ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;

csomagküldemények elosztása; futárszolgálat [üzenetek vagy áruk továbbítására]; információnyújtás tárolással

 kapcsolatban; raktározás, tárolás;szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátóipar.

 ( 111 )  208.375

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01935

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REZAKRIL

 ( 511 )  2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok, festék oldószerek.

 ( 111 )  208.376

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02474

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák ; kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön[finanszírozás]; kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  208.377

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01938

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 állatok részére.
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 ( 111 )  208.378

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02647

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  COMBIT Számítástechnikai Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VIDRA

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; számítógépes szoftverek;

interfészek (informatika); számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített; szoftverek,

 rögzített.

38 Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 számítógép terminálok közti összeköttetések.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

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

számítógép szoftver tanácsadás; számítógép rendszerek távfelügyelete [monitoring; számítógép programok

 kidolgozása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  208.379

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02259

 ( 220 )  2012.06.29.

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 30 Kávé, tea, kakaó.

 ( 111 )  208.380

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02055

 ( 220 )  2012.06.14.

 ( 732 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPIELER

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

 áru.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.381

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01144

 ( 220 )  2012.04.04.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Fenntarthatósági Média Klub
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 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.382

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01939

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  
( 591 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények, gyógyhatású adalékanyagok, vitaminkészítmények, vitaminok és ásványi anyagok

 pótlására szolgáló termékek, élelmiszer-kiegészítők humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  208.383

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02102

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 )  Preymesser Hungária Logisztikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.384

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01368

 ( 220 )  2012.04.20.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  208.385

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02475

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  JE-ZO Fémmegmunkáló és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
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( 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;

 szerszámgyártás; kötőelem, csavar gyátása.

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 40 Fémmegmunkálás; fémfelület kezelés.

 ( 111 )  208.386

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00810

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  ALPIMOB Group. S.A., Panamá (PA)

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

   

( 546 )

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák

[nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak;cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dupla

sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék [ruházat];egyenruhák; facipők; fátylak [ruházat);

fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; futballcipők; fülvédők

(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák;

fürdősapkák;fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat]; fűzős bakancsok; fűzővédők; gabardinok

[ruházat]; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;

harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelők, ingblúzok;ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik

[bokavédők]; kaplik, cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok; kerekpapi

sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat];

kombinék [alsóneműk]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruházat]; kötöttáruk; lábbeli felsőrészek;

lábbelik; lábszárvédők, kamásnik;levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik;

mantillák [csipke fejkendők]; matrózblúzok; melegítők; szvetterek; mellények; mellények

halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek;muffok, karmantyúk

[ruházat]; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; női ruhák; alsónadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák;partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek; pelerinek; pénztartó

övek [ruházat]; pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat,

ruhaneműk; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; sárcipők;síbakancsok, sícipők; spárgatalpú vászon

lábbelik; sportcipők; sport lábbelik; sporttrikók; strand lábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok;

szárik; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; talpaklábbelikhez; talpallók

[nadrághoz]; tarka selyemkendők [nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához]; térdnadrágok; térdszalagok,

harisnyakötő szalagok; tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők;

 vállszalagok;vízhatlan ruházat; zoknik; öltözékek vízisíeléshez; övek [ruházat]; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.
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 ( 111 )  208.387

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01397

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Németh Róbert, Bősárkány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek,

nem fémből; ajtótokok, nem fémből; csapóajtók, nem fémből; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési

célokra; fűrészáru deszkaáru; küszöbök, nemfémből; párkányok, nem fémből. 

 20 Ablakszerelvények, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; bútorajtók.

 ( 111 )  208.388

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01147

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  VIM SPECTRUM HUNGARY Kft., Budapest Ady liget (HU)

 ( 740 )  Gulyás Richárd Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek

állatok számára; étrend-kiegészítőkállatok számára; tapaszok, kötszeranyagok állatok számára; állatgyógyászati

fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek állatok számára; kártékony állatok irtására

 szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek).

10 Állatgyógyászatban használt sebészeti, orvosi készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek állatok számára; sebészeti varratanyagok állatok számára.

 39 Állatok részére készített szállítás; állati felhasználásra készített áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  208.389

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01640

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Detergensek, készítmények és anyagok mosodai célokra; szövet kikészítő készítmények; fehérítő készítmények;

tisztító-; fényesítő-, súroló-, és csiszoló készitmények; szappanok; dezodorok személyi használatra; kézmosó

 szerek; tisztító és fényesítőkészitményekkel és anyagokkal átitatott kendők .

5 Fertőtlenítő szerek; egészségügyi készítmények; készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 2. szám, 2013.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M138



fungicid szerek; germicid szerek; baktériumot ölő készítmények; parazita irtó szerek; alga irtó szerek; rovarirtók;

gyomnövény irtó szerek;dezodorok személyi használatra szolgálók kivételével; légfrissítő készítmények; rovar

 elűző szerek.

 ( 111 )  208.390

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02139

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  MAGYAR LÓ NONPROFIT KFT, NAGYECSED (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi Szabolcs ügyvéd, Dr. Váradi Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyar Ló Kupa- Őshonos Védett Magyar Lófajták Díjugrató Versenye

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.391

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01332

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  Mónus Zoltán, Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  VIADUKáT

 ( 511 )  6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

 16 Nyomdaipari termékek, papírpénz.

 17 Sajtolt műanyag - kupon.

 ( 111 )  208.392

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01013

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Üvegek, beltéri üvegajtók, festett és dekor üvegek, üvegajtók, üveglapok, építési (hőszigetelő) üveg,

 biztonsági üvegek.

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

 ( 111 )  208.393

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01322

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  NOVARTIS, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PAMPEZAN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.394

 ( 151 )  2013.01.09.
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 ( 210 )  M 12 01334

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)

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

 ( 541 )  ACIDO-GIT

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.395

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01476

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Multy Hungária Kft., Sopron (HU)

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

  

( 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).

 ( 111 )  208.396

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01806

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  NET Konstrukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.397

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02138

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  H&H Dental KFT. 100%, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások. 

 ( 111 )  208.398

 ( 151 )  2013.01.09.
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 ( 210 )  M 12 02150

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.399

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01482

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  AE-Plasztik Kft., Ajka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Villamos, vagy egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos zárak;

elektronikai alkatrészek, különösen: elektronikai műanyagalkatrészek, potenciométerek, kapcsolók, hőkioldó

 kapcsolók, különösen közszükségleti ésháztartási készülékekhez.

12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járműülések, kormánykerekek járművekhez,

járműajtók, jármű karosszériák és karosszériaelemek, gépjármű alkatrészek, különösen gépjármű

műanyagalkatrészek, alszerelvények és szerelvények,gépkocsikhoz való bel- és kültéri burkolóelemek, ülésdöntő

 alkatrészek, kartámaszok, ajtónyitás határolók, továbbá gépjármű kormánykapcsolók al-és főszerelvényei.

20 Kilincsek, kallantyúk, nem fémből; ajtószerelvények, ajtónyitás határolók nem fémből; zárak, lakatok, belső

 kilincsek, kallantyúk járművekhez, nem fémből .

 ( 111 )  208.400

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01483

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  SZIB-ÉP Kft., Nyíradony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19 Beton.

 ( 111 )  208.401

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01490
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 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Tenner Benjamin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai 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 )  208.402

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01636

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; kollégiumok,

internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvtári kölcsönzés; levelező tanfolyamok; oktatás;

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

 testnevelés; sportlétesítmények üzemeltetése; szakmai újraképzés.

 42 Kutatás és fejlesztés mások részére.

 ( 111 )  208.403

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01638

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  Perinvest Ker. és Szolg. Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, műszerek, állkapocs ortopédiai-, fogszabályozási-, fogak

fehéritéséhez és fogcsikorgatás és más szokások kezelésére szolgáló cikkek, fogászati implantátumok, műfogak,

 szájhigiéniai eszközök.

41 Fogászattal kapcsolatos nevelés, szakképzés és oktatás; szemináriumok rendezése és lebonyolítása, különösen

a fogászattal kapcsolatban; kongresszusok és szimpóziumok szemináriumok és workshopok, továbbképző

rendezvények, coaching, bemutató gyakorlatioktatás szervezése és rendezése fogorvosok és foghigiénikusok

 számára.

44 Fogszakorvosi-, implantológiai szakmai centrum működtetése; különböző gyártók implantátumainak

beillesztése; szájsebészeti- és plasztikai klinikai szolgáltatások; fogesztétika, fogszabályozás, szabálytalanságok
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terápiája és kiküszöbölése, és higiéniaifogtisztítási-, fogápolási, valamint fogászati kozmetika, pl. sérülések vagy

 kopás miatt keletkezett változások következtében; gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 111 )  208.404

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01644

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Oskó Sándor, Gyomaendrőd (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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.405

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01652

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  JU-TIC Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építőipari gépek kölcsönzése, gépkezelővel együtt.

 ( 111 )  208.406

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01802

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Forrás Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.407

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01159

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Arató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bükkösd (HU)

  

( 546 )

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; hulladékok szállítása és tárolása;

 szállítmányozás; teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  208.408

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01160

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Gráf Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Mohács (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruminták

terjesztése; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és

 tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztóitanácsadás].

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek]

 kölcsönzése; építés; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; útburkolás.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; szállítmányozás; teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  208.409

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01161

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Areus Infokommunikációs Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AREUS

 ( 511 ) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok

készítése;számítógép programok adatainak és adatoknak azátalakítása: számítógép programok

installációja;számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek

tervezése;számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számitógép-programozás;

 Számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotásaés fenntartása mások számára.

 ( 111 )  208.410

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01165

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  TARCHA WORLD Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég;csokoládé (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 ( 111 )  208.411

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01172

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  ZERNO Kft., Szeged (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 )  208.412

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01173

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  OR DIAMONDS 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 )  208.413

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01325

 ( 220 )  2012.04.19.

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

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

 ( 541 )  Aldi Akadémia

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.414

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01326

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  Reinas Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Banczerowszki György, Molnár & Banczerowszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (pólók, felsőruházat, nadrágok).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, (marketing; reklámozás;

 televíziós reklámozás; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek).

 38 Távközlés; (rádióadás, televíziós műsorok, hírügynökségek).
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 ( 111 )  208.415

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01478

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  Uszkai Viktória Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gáspár Attila Tibor, Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.416

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00681

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  Kovács László, Takácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények;

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

illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; ánizsmag; bonbonok [cukorkák]; briós; chow-chow

[ízesítőszer]; cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére;

cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok;csokoládés mousse-ok [habok];

csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; desszert mousse-ok [cukrászárú]; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes); fagyasztott joghurt [cukrászati jég];

fagylalt,jégkrém; fahéj [fűszer]; gyömbér [fűszer]; gyümölcs coulis-k [mártások]; gyümölcskocsonya, zselé

[cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva [édességféle]; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó

tejesital; kakaós termékek; kandiscukor;karamellák [cukorkák]; kekszek; mandulás cukrászkészítmények;

mandulás cukrászsütemény; marcipán; méhpempő; méz; mézeskalács; nádcukor szirup; palacsinták; piskóták;

pralinék; pudingok; sütemények; üteménypor; süteménytészta [pép, formázható]; sütésreszolgáló anyagok

élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; szörbet [fagylalt]; tejsodó [vaníliás krém]; tejszínhabot keményítő

 termékek; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló].

 ( 111 )  208.417

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01327

 ( 220 )  2012.04.19.

 ( 732 )  Marion Smith, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 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).

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 )  208.418

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01974

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-MOUNTAIN FLOWER

 ( 511 )  3 Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.419

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02151

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.420

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01956

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  PNEU-Trade Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Szlavicsek Tamás, Szlavicsek Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; abroncsok járműkerekekhez, belső

gumiabroncstömlők, dísztárcsák [kerekekre], gépkocsi gumiabroncsok, gumiabroncsok, javítókészletek belső

gumiabroncstömlőkhöz, jármű gumiabroncsok, járműkerekek,kerékpár kerékabroncsok, kerékpártömlők,

pneumatikus gumiabroncs köpenyek, szelepek járműabroncsokhoz, tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, beszerzői szolgáltatások

 [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás, gépkocsik karbantartása és javítása, gumiabroncsok

(újra)futózása, gumiabroncsok vulkanizálása [javítás], járműmosás, járművek karbantartása, járművek tisztítása,

 légkondicionáló berendezésekfelszerelése és javítása.

 ( 111 )  208.421

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01475

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Multy Hungária Kft., Sopron (HU)

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

  

( 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).

 ( 111 )  208.422

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01479

 ( 220 )  2012.05.02.

 ( 732 )  Halasi Kebpro Élelmiszerfeldolgozó és Kerekedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.423

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01598

 ( 220 )  2012.05.11.

 ( 732 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.424

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01643

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  MVM Partner Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Villamos energia.

 39 Elektromos áram elosztása.

 40 Energiatermelés.

 42 Energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 111 )  208.425

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01972

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Kiskunmajsa Városi Önkormányzat, Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

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

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 fűszerek; jég.

 31 Magyarországról származó élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.426

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00686

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  RICHTERÁPIA

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek.

 35 Reklámozás.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  208.427

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01014

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Üveg-Világ Kft., Orosháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Üvegek, beltéri üvegajtók, festett és dekor üvegek, üvegajtók, üveglapok, építési (hőszigetelő) üveg,

 biztonsági üvegek.

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

 ( 111 )  208.428

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00683

 ( 220 )  2012.03.01.

 ( 732 )  Tárnoki Kőtörő Újrahasznosító és Kereskedelmi Kft., Érd (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).

 ( 111 )  208.429

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00842

 ( 220 )  2012.03.13.

 ( 732 )  Takács Szabolcs, Miskolc (HU)

 ( 541 )  SPIRALE

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi 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).

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

 áru).

 ( 111 )  208.430

 ( 151 )  2013.01.09.
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 ( 210 )  M 12 00998

 ( 220 )  2012.03.27.

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

 ( 541 )  VITA-BOMB

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  208.431

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01002

 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  Lomix Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  AXXO

 ( 511 ) 3 Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására; samponok

és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj- és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető

készítmények; bőrápolókrémek és készítmények, haj, test és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő

készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők, kisgyermekek és

felnőttek részére;fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, mosásra,

tisztításra szolgáló vegyi anyagok; detergensek,készítmények és anyagok mosodai célokra; szövet kikészítő

készítmények; fehérítő szerek; tisztító, fényesítő, súroló és csiszoló készítmények; szappanok; dezodorok

 személyi használatra; kézmosó szerek; tisztító és fényesítő anyaggal átitatott kendők.

5 Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítőszerek és antiszeptikus készítmények; légfrissítő készítmények;

egészségügyi termékek és készítmények; fogorvosi viasz; kötszerek, tapaszok és kötöző anyagok; gyógyhatású

bőr- és hajápoló készítmények;gyógyhatású ajakápoló készítmények; leégés kezelésére és/vagy enyhítésére

szolgáló készítmények; balzsamok és krémek pelenkakiütés kezelésére; összehúzó bőrtonizáló készítmények;

gyógyhatású bőrápoló krémek és folyadékok; nedvszívó betétek személyihigiéniás célokra; csecsemőtápszerek;

vitaminok és orvosságok csecsemők részére; vazelin orvosi célokra; diétás élelmiszerek és anyagok orvosi

célokra; gyógynövény készítmények orvosi célokra; gyógynövényes kiegészítők és kivonatok;

gyógyhatásúgyógynövényes italok; vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők csecsemők és

 kisgyermekek és felnőttek részére; biocid termékek.

21 Nem elektromos működtetésű készülékek és anyagok tisztítási célokra; tisztító, portalanító és fényesítő

kendők; fényesítő, poreltávolító és tisztító hatású anyaggal átitatott kendők; adagoló készülékek; kefék; lapkák

súrolási vagy tisztítási célokra;szivacsok, felmosók (ablaktörlők); csapdák; férgek, rovarok és kártékony állatok

 elfogására, csapdába csalogatására és elfogására vagy elpusztítására szolgáló készülékek.

 ( 111 )  208.432

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01011

 ( 220 )  2012.03.28.

 ( 732 )  Kőszegi Xénia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.433

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01810

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  SIMING, s.r.o., Poprad (SK)

 FOR-TRABE, s.r.o, Svit (SK)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Csomagoló papír, üdvözlőlapok/kártyák; puha kötésű könyvek; könyvecskék/füzetek; műanyag

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez; magazinok; címkék, nem szövetből; fényképezéshez

használatos papírok; grafikai nyomatok, ábrázolások, reprodukciók;nyomatok; naptárak; kartonok; katalógusok;

papír ajándékok; könyvek; kartonok vagy papír dobozok; kartonok vagy papír csomagolók üvegek számára;

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, hajtogató kartonok; földrajzi térképek; borítékok;

fedelek,kötések, borítók; képek; papíráruk; folyóiratok; poszterek; prospektusok, röpiratok; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; grafikai reprodukciók; nyomtatott hirdetési

 anyagok; építészeti makettek; műanyagfóliák csomagolásra; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

29 Tej; tejtermékek, joghurt, sajt, vaj, margarin; főzéshez olajok és zsírok; szalonna; húslevesek; levesek; leves

készítmények; pacal; kolbászok; szalámik; húsok; tartósított húsok; húskivonatok; leves készítmények;

zöldség-kivonatok főzéshez; sonka; kertifűszer konzervek; saláták; étkezési zselatin; savanyúságok; konzerv és

szárított zöldségek valamint tartósított gyümölcsök; konzerv élelmiszerek; feldolgozott amerikai mogyoró;

dzsemek; borsó konzervek; sültburgonya, chips; mazsolák; baromfi termékek;konzerv halak; konzerv

gyümölcsök és zöldségek; savanyú káposzta; húskonzervek; fagyasztott zöldségek és gyümölcsök; pástétomok;

 hal szeletek, filék; halkonzervek; szardínia.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, audiovizuális előadások

megrendezése kereskedelmi és reklámozási célból; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

személyes tanácsadás; üzletvezetésisegítségnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzleti

konzultációk; kereskedelmi és üzleti információk szolgáltatása; árubemutatás hirdetés és árusítás céljából;

reklámanyagok terjesztése; áruminták terjesztése fogyasztók számára,röpcédulák, ismertetőfüzetek, minták,

kóstolók; szövegfeldolgozás, reklámanyagok és audio-vizuális felvételek terjesztése, publikálása, időszaki

kiadványok naprakész állapotba hozása; hirdetési oldalak készítése és terjesztése; hirdetések és

promóciósszövegek megjelentetése; kereskedelmi információs ügynökségek; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; piaci tanulmányok; munkaerő toborzás; kutatások kereskedelmi és üzleti ügyletekkel kapcsolatban;

üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; elosztó automatákkölcsönzése; termékbemutatók; üzleti és bróker

 szolgáltatások a 35-ös áruosztályra vonatkozóan.

 ( 111 )  208.434
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 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01808

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 )  Join the Taste Movement

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

 áru).

 ( 111 )  208.435

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01967

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  Peugeot Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRIVE IN 4 DIMENSIONS

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

 valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.436

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01965

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  FESTETICS BORHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.437

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01958

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  KÁRPIT DESIGN Kárpitosipari és Kereskedelmi Kft., Dusnok (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
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műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.438

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 02080

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  AXEL Professional Softwares Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Valamennyi számítógép program és szoftver, tekintet nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek

terjesztésére, azaz arra, vajon a szoftver mágneses médiumon van-e rögzítve vagy letölthető egy távoli

 számítógép hálózatból.

 35 Számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás.

 42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  208.439

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01932

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 )  "HÉTPECSÉTES"

 ( 511 )  11 Alkohol lepárló berendezések.

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

 áru).

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  208.440

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01928

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  ANIBA-NET Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek;

étrend-kiegészítők; gyógyhatású egészségápoló készítmények; sport és (egyéb) teljesítményfokozó élelmiszer és

táplálék kiegészítők; diétás élelmiszerekgyógyászati használatra; diétás étel-kiegészítők; vitaminkészítmények;

 vitamin tartalmú italok.

 ( 111 )  208.441

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01763

 ( 220 )  2012.05.22.

 ( 732 )  Benevia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  208.442

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01771

 ( 220 )  2012.05.23.

 ( 732 )  SALVUS Gyógy- és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Ajakrúzsok, alunit, timsókövek [antiszeptikus], arckikészítő púder, aromák [eszenciaolajok], bajuszpedrő,

bergamottolaj, borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények, bőrfehérítő krém,

bőrfehérítő termékek, cédrusolaj,citromolaj, csillagánizs eszencia, dezodoráló szappanok, díszítő matricák

kozmetikai használatra, eszenciaolajok, fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra, fenőkövek

borotvához [antiszeptikus], fertőtlenítő szappanok, fogfehérítő gélek,fogkrémek, fogprotézisek fényezésére

szolgáló készítmények, fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények, fürdősók nem gyógyászati használatra,

gerániumolaj, gélek (fogfehérítő-), gyógyszappanok, habkő, horzsakő, hajfestékek, hajhullámosítókészítmények,

hajspray, hajszeszek, heliotropin, hidrogén-peroxid kozmetikai használatra, illatos(ított) víz, illatszer

készítmények, illatszerek, ionon [illatszergyártás], iszapolt kréta [mészfesték], italaromák [eszenciaolajok],

izzadásgátlópiperecikkek, jázminolaj, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai

ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai

készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikailemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások,

kozmetikai szerek, kozmetikai szerek állatok számára, kozmetikai szerek szempillákhoz, kölnivíz, körömápolási

cikkek, körömlakkok, lábizzadásgátló szappanok, lehelet frissítő spray, lemosószerekkozmetikai használatra,

levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, menta

illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, műkörmök, műszempillák, napvédő termékek [kozmetikai

készítmények a bőr lebarnulására],olajok egészségügyi célra, olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra,

paszták borotvaszíjakhoz, pézsma, mósusz [illatszer], piperecikkek, piperetejek, piperevizek, potpurrik

[illatszerek], ragasztószerek kozmetikai használatra, ámbra[illatszer], ragasztószerek műszepillákhoz, rózsaolaj,

samponok, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek,

sminktermékek, szakállszínezékek, szappanok, szájvizek, nem gyógyászati használatra, szemöldökápolására

szolgáló kozmetikai szerek, szem(öldök)ceruzák, szempillafesték, szőrtelenítő szerek, talkumpor pipere

használatra, tartóshullámhoz semlegesítőszerek, teabogyó [teacsarab] olaj, vatta kozmetikai használatra, vattás

pálcikák [piperecikkek],virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin

kozmetikai használatra, zsírok kozmetikai használatra, étereszenciák, összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai

 használatra.

 5 Ásványvizek gyógyászati használatra.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
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 ( 111 )  208.443

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 00163

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (A French 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 )  208.444

 ( 151 )  2013.01.09.

 ( 210 )  M 12 01122

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  SOL-T-ERV Tervező-Kivitelező és Kereskedelmi Kft., Solt (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás; építés; építmények lebontása; kőműves munkák.

 ( 111 )  208.445

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01227

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Gyurán Tüzép Építőanyag-gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kismarja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Tüzelőanyagok, beleértve a motorolajokat.

19 Építőanyagok nem fémből, nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek.

35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.446

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01858

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Főgáz Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 591 )

 ( 511 )  11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez.

 35 Földgáz kereskedelem, CNG autógáz forgalmazás, kereskedelem.

 36 Pénzügyi termékekkel kapcsolatos pénzügyi ügynöki tevékenység, energetika, beruházások (pénzügyi).

37 Földgáz egyetemes szolgáltatás (kitermelés); energetika, beruházások (műszaki üzembe helyezés); gázőrzők

karbantartási termékkel kapcsolatos gázvezeték és gázfogyasztó berendezések szerelése, karbantartása;

 gázszolgáltatás, a gázszolgáltatáshoz szükségescső(táv) vezetékek felszerelése és karbantartása.
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 39 Energiaelosztás, gázszolgáltatás, földgázegyetemes szolgáltatás (elosztás).

 40 Földgáz egyetemes szolgáltatás (feldolgozás).

 42 Műszaki szakértői tevékenység a gázszolgáltatás területén.

 ( 111 )  208.447

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01859

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  RevoSense Kft., 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.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.448

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01861

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Szolnok Aszfalt Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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

 ( 111 )  208.449

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01872

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Aqua Soft 2004. Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagokterjesztése; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások

 kezelése; számlakivonatok összeállítása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás üzleti információk.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; információ szállítással kapcsolatban; parkolási

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver, szoftvertervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; minőség-ellenőrzés; számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;

számítógépek kölesönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépesrendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölesönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; szellemi tulajdon használatának

 engedélyezése [licencia]; szerzőijogok kezelése.

 ( 111 )  208.450

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01874

 ( 220 )  2012.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.451

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 02197

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  Lipóti Termálfürdő Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Turiné Ferenczi Erzsébet, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Fesztiválok szervezése és rendezése.

 ( 111 )  208.452

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 02563

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  Con-way Inc., Ann Arbor (US)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  9 Adatfeldolgozó készülékek, szoftverek (rögzített), számítógépprogramok (rögzített).

35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése, számítógépes nyilvántartások kezelése, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, szakmaikonzultációk üzleti ügyekben.

 36 Vámügynöki tevékenység.

39 Szállítási szolgáltatások, szállítmányozás, áruszállítás, kamionos szállítás, légi szállítás, folyami

szállítás,hajózási(szolgáltatások), helyfoglalás szállítással, teher(áru)- szállítás, teheráruk kirakása, vasúti

szállítás, tengeri szállítás, ügynökségszállítmányozással kapcsolatban, vízi járművel történő szállítás, áruk

 raktározása, raktározás, tárolás.

 ( 111 )  208.453

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 01704

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Iguasu Trading U.S.A., Inc., a California Corporation d/b/a Vlado Footwear, Los Angeles , CA 90007 (US)

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

 ( 541 )  VLADO

 ( 511 )  25 Atlétikai cipők, szabadidő cipők, cipők.

 ( 111 )  208.454

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 02210

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  VÉDÉPÉ Divatkellék, Gomb, Díszműárukészítő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ISTAR

 ( 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).

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).

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

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

 ( 111 )  208.455

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 02391

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Enviroinvest Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

 ( 541 )  ERWIPHAGE

 ( 511 ) 5 Növényvédő szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.456

 ( 151 )  2013.01.10.
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 ( 210 )  M 12 01690

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  TriActin

 ( 511 )  3 Szappanok és kézmosó habok.

5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve kardiovaszkuláris megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerészeti

készítmények; egészségügyi termékek orvosi célokra, köhögés, megfázás és egyéb légzőrendszeri

rendellenességek és betegségek, valamint hasonlóállapotok megelőző kezelésére és enyhítésére szolgáló anyagok,

gyógyhatású anyagot tartalmazó édességek, így torok kezelésére szolgáló cukorkák és köhögés elleni cukorkák,

torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; gyógyszerészeti készítménnyel töltöttinhalálók köhögés, megfázás és

influenza tüneteinek enyhítésére; fájdalomcsillapítók, gyógyhatású kenőcsök és krémek, orrsprék és orrdugulás

 elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, pasztillák, rágógumi.

 ( 111 )  208.458

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 04276

 ( 220 )  2003.10.21.

 ( 732 )  POTOMAC TOBACCO COMPANY Sprl, Antwerpen (BE)

 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya jogtanácsos, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  YES

 ( 511 )  34 Dohány, cigaretták és szivarok; gyufák.

35 Reklámozási és reklámpropaganda szolgáltatások; reklámozás; reklám- és promóciós anyagok, valamint

 reklámhirdetések terjesztése.

 ( 111 )  208.464

 ( 151 )  2013.01.15.

 ( 210 )  M 12 01106

 ( 220 )  2012.04.02.

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

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

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

A rovat 200 darab közlést tartalmaz. 
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