
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  207.792

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 11 01854

 ( 220 )  2011.06.10.

 ( 732 )  Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, D-96052 Bamberg (DE)

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

 ( 541 )  Descalon

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növényekirtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek), az előzőek mindegyike az állatgyógyászat vagy állatgyógyászati termékek területét

 kivéve.

 ( 111 )  207.793

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 11 03085

 ( 220 )  2011.09.30.

 ( 732 )  Soltész Nagy Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  ANGELLIGHT

 ( 511 )  3 Szolárium krémek, napvédő krémek.

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  208.076

 ( 151 )  2012.11.29.

 ( 210 )  M 11 02539

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  SANOFI, Párizs (FR)

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

 ( 541 )  ALGOFEN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termékek torokfájásra.

 ( 111 )  208.466

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 02020

 ( 220 )  2012.06.11.

 ( 732 )  Petrovicza Péter, Ercsi (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Szigetelőanyagok, félig feldolgozott műanyagok.

19 Nemfémes építőanyagok, tűzálló építőanyagok, vakolat, polisztirol beton, polisztirol beton-termékek,

 polisztirol beton-elemek, polisztirol szigetelő-elemek.

 37 Építőipari szolgáltatások, építés, felújítás, utószigetelés.
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 ( 111 )  208.467

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 11 04175

 ( 220 )  2011.12.22.

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

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

  ( 546 )

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

amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelő-en megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat, mely szolgáltatások rendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 111 )  208.468

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01840

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Magyar Védjegy Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Szellemi alkotásokkal kapcsolatos - különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi, fogyasztóvédelmi,

tisztességtelen piaci magatartás, marketing, számvitel, kereskedelem jogterületekkel kapcsolatos üzleti és

 reklám-, propaganda- és marketing tevékenységés ezzel összefüggő kiállítások, szemlék, bemutatók szervezése.

41 Nevelés; oktatás és szakmai előadások és konferenciák szervezése; folyóiratok, szakkönyvek és egyéb

 nyomdai kiadványok kiadása és terjesztése.

 42 Folyóiratok, szakkönyvek és egyéb nyomdai kiadványok készítése; védjegyalkotás, -tervezés és -zsűrizés.

45 Iparjogvédelmi és szellemi alkotásokkal kapcsolatos érdekvédelmi feladatok, ezen területek kreatív- és humán

szakmai pályázatainak szervezése és kiadása; a szellemi alkotásokkal összefüggő elemzések, tanulmányok és

szakvélemények készítése; szellemialkotásokkal kapcsolatos különösképpen iparjogvédelmi és szerzői jogi és

innovációs területen folytatott tanácsadói és szakértői munka; szellemi alkotások, innovációk, iparjogvédelmi

 hazai és nemzetközi kutatások; személyes és társadalmi jellegűszolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  208.469

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01120

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  Tóth Attila, Budapest (HU)

 Szebeni Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Hordozható fémszerkezetek.

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  208.470

 ( 151 )  2013.01.16.
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 ( 210 )  M 12 02115

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Rékasy Bálint, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Lekvárok, zselék.

 30 Csokoládé, kakaó tartalmú élelmiszerek.

 43 Vendéglátás, élelmezés.

 ( 111 )  208.471

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 02016

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ALADDIN

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;gyógynövény kivonatok és oldatok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.472

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 00811

 ( 220 )  2012.03.10.

 ( 732 )  Interware Kft 100%, Bag (HU)

 ( 541 )  interware

 ( 511 ) 35 Címnyilvántartás, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, adatbanki

tevékenység, piackutatás, hirdető ügynökség, reklámanyagok kölcsönzése, marketingkampány, reklámújság,

áruminták és nyomtatványok terjesztése,személyzeti kérdésekben konzultációk, számítástechnikai információt

hordozók sokszorosítása és terjesztése, ellenőrzés, irányítás, felügyelet, ügyvitelszervezés, nyilvántartási

rendszer, termelés/irányítási rendszer, figyelemmel kísérés ügyletekkelkapcsolatban, export és import ügynökség,

információk vagy tájékoztatások ügyletekkel kapcsolatban, kereskedelmi információk, információkeresés, ipari

vagy kereskedelmi vállalatok irányítása, hardver és szoftver szakértői véleményadás, katalógusok,bemutatkozó

 lapok tervezése, szerkesztése és folyamatos aktualizálása.

38 Telekommunikáció, ezen belül rádió- és televízió programok közvetítése; hang- és kép továbbítása műhold

segítségével; weboldalakról, szoftverekről és más forrásokból származó információ továbbítása elektronikus és

telekommunikációs úton; elektronikusadatcsere szolgáltatások; elektronikus adatátvitel és kommunikáció, többek

között Internet segítségével; on-line telekommunikációs kapcsolatok rendelkezésre bocsátása adatállományok

böngészéséhez; telekommunikáció, ezen belül interaktív telekommunikációinterneten keresztül; hírek

szolgáltatásai ; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférési idő biztosítása; számítógépes adatbázis

 hozzáférési idejének bérletezése, interneten, mobiltelefonon, okos telefonon, táblagépeken.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés, programozás elektronikus

adatfeldolgozásra,számítógépprogramozás, fejlesztés és mérnöki munka; számítógépes projektek műszaki

irányítása (kivéve installálás, karbantartási szolgáltatások és javítás), számítógépes tanácsadó szolgáltatás és
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számítógépes hardverek és szoftverek kiválasztásávalkapcsolatos tanácsadás; rendszerszervezés és egyéb

automatizálási szolgáltatások; számítógépes programok és számítógépes állományok, különösen internet és egyéb

számítógépes hálózatok rendelkezésre bocsátása; számítógépes tanácsadás; tervezés,aktualizálás és kölcsönzés

(számítógépszoftver -); adatfeldolgozási berendezés bérlete; tudományos témájú információ nyújtása interneten és

egyéb számítógépes hálózaton is; interneten található, úgynevezett weblapok és weboldalak tervezése

ésösszeállítása; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógép-programozás, ezen belül weboldalakkal

kapcsolatos, nem publicisztikai témájú szövegírás és arculat tervezés; valamennyi fent leírt szolgáltatás

elektronikus, egyebek között internetes úton is;jogi, technológiai és tudományos információk átadása elektronikus

úton, interneten vagy anélkül, illetve más számítógépes hálózatokon vagy adatbázisok segítségével; weboldalak

 rendelkezésre bocsátása igazságügyi információk és adatok hozzáféréséhez ésbeszerzéséhez.

 ( 111 )  208.473

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 01114

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  Transportplan Bt., Vecsés (HU)

 ( 541 )  A TRANSPORTPLAN Bt-re mindig számíthat!

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; gépkocsik karbantartása és javítása.

 39 Áruszállítás.

 ( 111 )  208.474

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 02035

 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  VIMPEX TOBACCO Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Rita, Siófok

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  208.475

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 01497

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Dorina és Ádám Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30 Pizzák.

 39 Ételek házhozszállítása.

 43 Éttermek.

 ( 111 )  208.476

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 02040

 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  GRAND TOBACCO Armenian-Canadian JV LLC, Yerevan (AM)
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 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Gáztartályok öngyújtókhoz, abszorbens papír pipához, cigarettapapír, öngyújtók dohányosoknak,

dohányzacskók, cigarettapapír-ívek/tömbök, nedvesítővel felszerelt szivartárolók (humidorok), gyufásdobozok,

tűzkövek, szivarvágók, szivartartók/szivartárcák,cigarettatartók/cigarettatárcák, szopókák

cigarettaszipkákhoz,borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, hamutartók dohányosoknak, köpőcsészék

dohányosoknak, pipaállványok, pipatisztítók, cigaretták, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták,nem

gyógyáaszati használatra; szivarkák [dohánylevélbe csavart cigaretták], szivarok, dohánytartó edények,

gyufatartók, gyufák, dohány, bagó, tubák, tubákos szelencék, szívható füvek, pipák, zsebben hordható eszközök

 cigarettasodráshoz, cigarettaszűrők,cigarettaszopókák, szivardobozok, cigarettadobozok.

 ( 111 )  208.477

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 02022

 ( 220 )  2012.06.11.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.478

 ( 151 )  2013.01.17.

 ( 210 )  M 12 01693

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 )  VOSZ-BESZ

 ( 511 ) 16 Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; magazinok; katalógusok;kuponok; plakátok; tanítási és

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi célú szolgáltató társaságok

üzemeltetése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; szakvélemények adása; üzleti

 információk; vásárlói, különösen vállalkozóivsárlói közösségek létrehozása és üzemeltetése.

 36 Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; hitelkártya szolgáltatások.

 39 Kereskedelmi és reklámcélú szakmai utak szervezése.
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41 Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  208.479

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 01466

 ( 220 )  2012.04.27.

 ( 732 )  Tokajicum Borház Borászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dénes Judit, dr. Dénes Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOKAJICUM

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  208.480

 ( 151 )  2013.01.16.

 ( 210 )  M 12 00930

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Green Today Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tea.

 ( 111 )  208.481

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01113

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  ÖKOSYS Bt, Komárom (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.487

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02586

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Földes Vegyesipari Kft., Földes (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 6 Zárak fémből, nem elektromos, ajtózárak fémből, csuklópántok fémből, ablakvasalások, tolózárak,

 fémtömegcikkek, fémdobozok, fémlemezek.

 ( 111 )  208.488

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02584

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Timár-Gumi Kft., Timár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Fémtömegcikkek.

 17 Gumi, nyers vagy félig feldolgozatlan állapotban; gumigyűrűk.

18 Gumirészek kengyelekhez; gumitömítések, műszaki gumicikkek, rezgéscsillapító bakok, ütközőgumik,

 gumilapok, lakatosipari mélyhúzott és hegesztett termékek, kaucsuk keverékek.

 ( 111 )  208.489

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02578

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Balogh Sándor, Babót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  208.490

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02576

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Horváth Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla Szilárd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Fűszerek.

 43 Bár szolgáltatások, éttermek, vendéglátóipar.

 ( 111 )  208.491

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02440

 ( 220 )  2012.07.11.

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

 ( 541 )  Doctor Life

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

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek.

 44 Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  208.492

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02411

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  VISZ-FUVAR Kft., Eger (HU)

 ( 541 )  VISZ-FUVAR a megoldás!

 ( 511 )  37 Bányaművelés.

 39 Áruszállítás.

 ( 111 )  208.493

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02228

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  SZEZÁM 64 GYÓGYSZERTÁR Bt., Mezőkövesd (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  208.494

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02225

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  Rév és Társai Nemesacél Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.495

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02051

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  R-CARNET SERVICE Kft, Bercel (HU)

 ( 740 )  Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.496

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02048

 ( 220 )  2012.06.13.

 ( 732 )  LORRY GM Szállítmányozó, Kerekedelmi és Szolgáltató Kft., Körmend (HU)

  ( 546 )

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

 jegyzékében található valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.497

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 02044

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  36 Pénzügyi tanácsadás.

 ( 111 )  208.498

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01885

 ( 220 )  2012.05.31.
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 ( 732 )  Apáti Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek; illatszerek; szappanok; hajmosószerek; fogkrémek.

25 Ruházati termékek, beleértve cipőket, táskákat, öveket, kalapokat, sálakat, kendőket, kesztyűket, fürdőruhákat,

 strandruhákat, harisnyákat is.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás- áruminta terjesztés; kereskedelmi és

 reklámozási célú bemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 42 Tervezői tevékenység, különös tekintettel ruházati és textilipari területén.

 ( 111 )  208.499

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01876

 ( 220 )  2012.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valmennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valmennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valmennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.500

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01253

 ( 220 )  2012.04.13.

 ( 732 )  MyProtect Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek.

 ( 111 )  208.501

 ( 151 )  2013.01.18.

 ( 210 )  M 12 01082

 ( 220 )  2012.03.30.

 ( 732 )  Bereczk Imola, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest

 ( 541 )  imola

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.504

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 00893

 ( 220 )  2012.03.19.

 ( 732 )  Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Élesztő, sütőélesztő.

 ( 111 )  208.506

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01037

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Perfekt-Dent Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum.

 ( 111 )  208.508

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01050

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Heinz Georg Baus, 3626 Hünibach-Thun (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, nevezetesen trágyázó szerek; gyeptrágyák,

 gyomirtó szerek, tápoldatok, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges tavakhoz.

5 Kártevők irtására szolgáló készitmények, különösen növényvédő szerek, beleértve a rovarölő , gombaölő és

 gyomirtó szereket; mohairtó szerek, herbicidek és fungicidek.

6 Fém építőanyagok; különösen lakatosipari termékek és fém tömegcikkek; hordozható fémépítmények,

 fémcsövek; egyéb fémtermékek, amelyek a 6. osztályba tartoznak.

7 Kertészeti, kertápolási és mezőgazdasági gépek és nem kézi működtetésű eszközök; fúró-, fűrész-, kaszáló-,
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 maró-, szívó- és szórógépek, nagynyomású tisztítók, szerszámgépek, szivattyúk (nem ivóvízhez).

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti felhasználásra,

különösen lapátok, kapák, ásók, ollók, fűrészek, fejszék, balták, hólapátok, kézi kaszák, kézi működtetésű

 gyepszellőztető és vetőkészülékek.

11 Világítóeszközök és kertöntöző berendezések és azok részei (amennyiben a 11. áruosztályba tartoznak),

 fáklyák, grillberendezések, esővíztárolók .

19 Nem fém építőanyagok, különösen nem fémből készült kerítések, kapuk, kapufák, palánkok, növénytartók,

teknők , agyagtálak, fóliák, pázsitkövek, betonpalánkok, burkolatkövek, kampók, csövek, malter (a fenti áruk

egyike sem készült fémből); előre gyártottmesterséges tavak és úszómedencék, védőtető szerkezetek és

 hordozható építmények (amelyek nem fémből készültek).

20 Bútorok, különösen kerti bútorok, kültéri padok, napozóágyak, kerti padok; tükrök, képkeretek; nem fémből

 készült ciszternák és esővízgyűjtő hordók.

21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, különösen virágedények,

balkonládák, virágtartók; kerti locsolók; (nem nemesfémből vagy nemesfém bevonattal készült) háztartási és

 konyhai eszközök és tartályok, különösenszeméttartályok.

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

vetőmagok, élő növények és virágok; virágföldek, különleges virágföldek, tőzeg, virághagymák; állateledelek,

 különösen kutyák, macskák, lovak, rágcsálók éshalak számára.

35 Kertészettel és kertápolással kapcsolatos termékre vonatkozó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások,

nevezetesen gépekre, nem kézi működtetésü és kézi működtetésü szerszámok; szivattyúk (nem ivóvízhez);

világítóeszközök és kertöntöző berendezések, kertilocsolók, ciszternák és esővízgyűjtő hordók;

bútorok,különösen kerti bútorok, grillezők, napernyők; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint

vetőmagok, természetes növények, virágföldek, tőzeg, virághagymák; ipari, mezőgazdasági,kertészeti és erdészeti

célokra szolgáló vegyi termékek, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges

tavakhoz, trágyázó szerek, (fémből és nem fémből készült) építőanyagok, csövek,tömlők, előre gyártott

mesterséges tavak ésúszómedencék, védőtető szerkezetek és hordozható építmények, vas- és fémáruk és

 fémtömegcikkek.

 ( 111 )  208.509

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01051

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Vetőmagok.

 ( 111 )  208.510

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02708

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 ) MAGYAR ÉLELMISZER ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI KUTATÓ Szolgáltató Zártkörűen

 Működő Rt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 3. szám, 2013.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M266



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

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

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

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.511

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01989

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. ifj. Gacsályi Csaba, Margitics és Gacyályi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.512

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02162

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Béres Szabolcs László, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Kovács Péter Cs. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  208.513

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01670

 ( 220 )  2012.05.17.
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 ( 732 )  Gémtech Kft., Tiszaadony (HU)

 ( 740 )  Nagy Péter, Nyíregyháza

 ( 541 )  GEMOXYTECH

 ( 511 )  7 Lemezvágó és - megmunkáló gépek és azok részegységei.

 ( 111 )  208.514

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01500

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  ELCO-PowerKft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló,jelző-, ellenőrző (felügyeleti)berendezések és felszerelések; elektromos energia

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

 berendezések; adatfeldolgozóberendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

 11 Világítóberendezések.

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

 szolgáltatás)

 ( 111 )  208.515

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01350

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  OBI Hungary Retail Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kozicz Árpád, Budapest

 ( 541 )  EGYSZERŰ SZAKSZERŰ NAGYSZERŰ OBI

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.516

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02900

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  DUNA Concordia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Homeline

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.517

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02702

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  Endo-Kapszula Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Gasztrokópok, gyomortükrök, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

 44 Orvosi szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás, távgyógyászati szolgáltatás.

 ( 111 )  208.518

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01831

 ( 220 )  2012.05.25.

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

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.519
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 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01815

 ( 220 )  2012.05.25.

 ( 732 )  Horváth Ágota, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított, aszalt zöldségek-gyümölcsök, étkezési olajok,fűszeres olajok.

 30 Fűszerek, pácok, édességek, csokoládék, tésztafélék, méz.

 33 Alkoholos italok, pálinkák, gyümölcstartalmú szeszes készítmények.

 ( 111 )  208.520

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01664

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft és Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes

 szoftverek,számítástechnikai hardver eszközök.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés szolgáltatások.

 ( 111 )  208.521

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02166

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  LYRA FLORAE Kft 100%, Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru)

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

 szolgáltatás)

 ( 111 )  208.522

 ( 151 )  2013.01.21.
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 ( 210 )  M 12 01994

 ( 220 )  2012.06.07.

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

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BISCOTTA

 ( 511 )  30 Jégkrémek, fagyasztott édességek.

 ( 111 )  208.523

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 01832

 ( 220 )  2012.05.25.

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

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

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.524

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02698

 ( 220 )  2012.07.27.

 ( 732 )  Harka János György, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás; építés; építési tárgyú információk; építmények lebontása; építési

 terület előkészítése; gépi földmunkák végzése.

 ( 111 )  208.525

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 02534

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  Innogrant Consulting Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;piackutatás; árösszevetési szolgáltatások; önköltség-elemzés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

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

 konzultáció.

 36 Pénzügyi elemzések.
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41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;konferenciák szervezése és

 lebonyolítása;oktatás;szemináriumok rendezése és vezetése;szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  208.526

 ( 151 )  2013.01.21.

 ( 210 )  M 12 02337

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

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

 áru/szolgáltatás).

 ( 111 )  208.527

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 02157

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Deda Kft., Nyírbogát (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek; fűrészáru fából; fűrészáru, deszkaáru;

 fűrészelt fa; deszka fából.

 31 Erdészeti termékek; faforgács; fatörzsek; nyers faanyag, farönk; fák.

 40 Anyagmegmunkálás; csiszolás; fakitermelés; fafeldolgozás; famegmunkálás; fűrészelés; gyalulás.

 ( 111 )  208.528

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 00348

 ( 220 )  2012.02.02.

 ( 732 )  Magaskövi József, Budapest (HU)

 Németh Vilmos, Gyál (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 )  FEHÉR KARD

 ( 511 )  10 Botok mint segédeszközök látássérültek (vakok, aliglátók, gyengénlátók) és mozgássérültek részére.

 18 Botok járási, közlekedési, tapintási, tájékozodási, tájékozodási és önvédelmi célokra.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek beleértve az önvédelem és

önvédelmi sport oktatást, képzést és vizsgáztatást, önvédelmi és önvédelmi sport edzőtáborok szervezését és

 edzőtábori szolgáltatásokat.

 ( 111 )  208.529

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 00506

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  In-Management Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 36 Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatásai;

 ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.

 ( 111 )  208.530

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 00507

 ( 220 )  2012.02.20.

 ( 732 )  In-Management Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Épületek ingatlankezelőinek szolgáltatatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatásai;

 ingatlanok, úgymint házak, lakások bérlete.

 ( 111 )  208.531

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01143

 ( 220 )  2012.04.04.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 )  Duo MobilTV

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.532

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01145

 ( 220 )  2012.04.04.

 ( 732 )  Loc & More Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  208.533

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01297

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  Lamar Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

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

 ( 111 )  208.534

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01308

 ( 220 )  2012.04.18.

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

 ( 541 )  MY PROTECTION IS MY VEST

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.535

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01309

 ( 220 )  2012.04.18.

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

 ( 541 )  VÉDELMEM A MELLÉNYEM!

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.536

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01634

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  "Y PULYKA" Kft., Sásd (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Sándor, GÁL Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; baromfi, nem élő; hús; hús,

tartósított; húskivonatok;húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények; kolbász; leves készítmények; levesek; máj; májpástétom; sonka; vadhús. 

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég;gabonakészítmények; lisztek.

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

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
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 számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állattenyésztés.

 ( 111 )  208.537

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01632

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.

 32 Üdítőitalok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43 Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás, cukrászda

 és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.

 ( 111 )  208.538

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01631

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Szabolcs, Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Sütőipari termékek, édesipari termékek, tészták, máshova nem sorolható élelmiszerek.

 32 Üdítőitalok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

43 Szállodai szolgáltatás, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, diákotthoni kollégiumi ellátás, cukrászda

 és egyéb nyílt árusítási vendéglátás, egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás.

 ( 111 )  208.539

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01630

 ( 220 )  2012.05.15.
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 ( 732 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.540

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01629

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

 Rácz Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  GIGANTEA

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.541

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01628

 ( 220 )  2012.05.15.

 ( 732 )  AgroSprint Kft., Karcag (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 ( 111 )  208.542

 ( 151 )  2013.01.22.
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 ( 210 )  M 12 01627

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  METAPYRIN

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  208.543

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01626

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Dr. Gáll Ferencné, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  208.544

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01625

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Vozár Attila, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.545

 ( 151 )  2013.01.22.
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 ( 210 )  M 12 01624

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 55218 Ingelheim (DE)

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

 ( 541 )  MUCOFREE

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.546

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01622

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  Magyar Czider Kft., Vértesboglár (HU)

 ( 541 )  Czider

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

 áru).

 ( 111 )  208.547

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01620

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  PANCONTRA

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek embergyógyászati használatra, humán gyógyszerészeti készítmények; humán orális

gyógyszerészeti készítmények; humán parenterális gyógyszerészeti készítmények, kúpok, gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 ( 111 )  208.548

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01618

 ( 220 )  2012.05.14.

 ( 732 )  DR. IMMUN Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi

 egységek és kereskedelmi hálózatok működtetése.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint gyógyászati és szépségipari termékek fejlesztése.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, hajbeültetés, masszázs,

 szépségszalonok.

 ( 111 )  208.549

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01793

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.550

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01790

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Szin-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 szappanok.

 ( 111 )  208.551

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01789

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Phan Trung Kien, Budapest (HU)

 ( 541 )  T&H TomHenri

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

 ( 111 )  208.552

 ( 151 )  2013.01.22.

 ( 210 )  M 12 01786

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  208.554

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 03847
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 ( 220 )  1967.05.15.

 ( 732 )  PLR IP Holdings, LLC, Minnetonka, Minnesota (US)

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

 ( 541 )  POLAROID

 ( 511 )  1 Polarizálólapok szerves műanyagból szemüvegekben és napszemüvegekben való használatra.

9 Optikailag anizotropikus műanyaglapok, gyanta, gumi, pontosabban ezekből az anyagokból készült, hullámokat

frakcionáltan visszatartó lapok, amelyek szemüvegek és napszemüvegek alkatrészei; sztereoszkopikus

szemüvegek, amelyeket egyedileg árusítanak ésamelyek nem részei egy elektronikus berendezésnek; nagyító

készülékek, nevezetesen szűrők szemüvegekhez, lencsék szemüvegekhez, lencsék olvasószemüvegekhez, lencsék

receptre árusított szemüvegekhez, szemészeti lencsék, receptre árusított kontaktlencsék,recept nélkül árusított

 kontaktlencsék, szemüvegek.

 ( 111 )  208.557

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01040

 ( 220 )  2012.03.29.

 ( 732 )  Tündental BT., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

 állatok részére.

 ( 111 )  208.559

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01214

 ( 220 )  2012.04.12.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Orfeum

 ( 511 )  33 Borok és pezsgők.

 ( 111 )  208.560

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01355

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  Brotto Distilleria S.p.l., Cornuda (IT)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  BROTTO

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes aperitifek, gyümölcsitalok, -levek, -kivonatok, -nektárok, zöldséglevek, eszenciák italok

előállítására, készítmények likőrök előállításához, szirupok és szörpök italokhoz, porok és pasztillák italokhoz,

ásványvizek, szénsavas italok,alkoholmentes koktélok, sörbetek és egyéb alkoholszegény italok, sörök és

 sörkészítési alapanyagok.

33 Alkoholos eszenciák és gyümölcskivonatok, alkoholos italok és kivonatok, gyümölcstartalmú alkoholos italok,

koktélok, szorbetek, borok, aperitifek, likőrök, pálinkák, rumok, gyomorkeserűk és emésztés-segítő alkoholos

 italok, brandyk, curacao, szaké,ginek, vodka, wisky.
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 ( 111 )  208.561

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01358

 ( 220 )  2012.04.20.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.563

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01520

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.564

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01521

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Homokbánya-Hajdúsámson Kft. 100%, Hajdúsámson (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.566

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01525
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 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  Varga Dent Fogászati Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  44 Szájhigiéniás, fogászati, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatás.

 ( 111 )  208.567

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01676

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GALAXY

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; fertőtlenítőszerek; gyógyteák, étrend kiegészítők gyógyászati

 használatra, gyógyhatású termékek.

 30 Táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  208.568

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01405

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  PAP ÉS PAP KFT., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  208.569

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 00938

 ( 220 )  2009.08.24.

 ( 732 )  Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Szerszámgépek; motorok, nem szárazföldi járművekhez; tengelykapcsolók és váltóalkatrészek, nem szárazföldi

 járművekhez; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; tojáskeltető gépek.

9 Mérleg, mérő- és oktató berendezések és felszerelések; felvevőkészülékek; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; adatfeldolgozó
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 berendezések és számítógépek.

 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő és főzőberendezések.

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

festési célokra); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszköz; vasforgács; nyers vagy részben megmunkált

üveg (kivéve az építéshez használtüveget); üvegáruk; porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más

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

 ( 111 )  208.570

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02099

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 )  Mybecool.eu Kft., Hajdúböszörmény (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kuponokat,

árengedményeket, árösszehasonlító információkat, termék- és szolgáltatás ismertetőket, mások kiskereskedelmi

weboldalaira vezető hivatkozásokat éskedvezményinformációkat tartalmazó weblap által; áruk és szolgáltatások

értékesítése közösségi vásárlást népszerűsítő internetes oldalak és promóciós anyagok segítségével; fogyasztói

csoportok szervezése és adminisztrációja; internetes értékesítés(webshopok); hirdetési oldalak készítése; vásárlási

megbízások adminisztrációja; információk adatbázisokba történő rendezése; üzleti információk; rendezvények

szervezése promóciós célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése; eladásipropaganda

 mások számára.

 ( 111 )  208.571

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02295

 ( 220 )  2012.07.02.

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

 ( 541 )  ARILUX

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 111 )  208.572

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02260

 ( 220 )  2012.06.29.

 ( 732 )  Hansa-Kontakt Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  LA BONITA

 ( 511 )  33 Bor.

 ( 111 )  208.573

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02258

 ( 220 )  2012.06.29.

 ( 732 )  dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)

 dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

 állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.574

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02101

 ( 220 )  2012.06.18.

 ( 732 )  HYZA a.s., Topol'cany (SK)

 ( 740 )  dr. Bereck Tibor, Budapest

 ( 541 )  JUHÁSZ

 ( 511 ) 29 Friss és fagyasztott marha-, sertés- és baromfihús; hústermékek teljes választéka, főként vagdalt hús,

hentesáruk, főtt termékek, fermentált szalámik penészbevonattal vagy anélkül, sonka, nem hőkezelt húsok, füstölt

húsok; tartósított hústermékek, főkéntelőkészített konzervételek, húskonzerv, pástétomkonzerv, sonkakonzerv,

 kolbászkonzerv, virslikonzerv; kolbász, virsli.

 ( 111 )  208.575

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02826

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft., Mátészalka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Fém építőanyagok; fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; áruk közönséges fémből, nevezetesen

 szerelvények és idomok, csővezeték összekötőelemek és szelepek; gömbcsapok; csővezeték-szerelvények.

 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  208.576

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02113

 ( 220 )  2012.06.19.

 ( 732 )  Kerekes Sándor, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  208.577

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02473

 ( 220 )  2012.07.12.

 ( 732 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  208.578

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02827

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.579

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01361

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  HERB-PHARMA HU Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  208.580

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01508

 ( 220 )  2012.05.04.

 ( 732 )  Somogyi Kinga, Bicske (HU)

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

  
( 591 )

 ( 511 )  4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.
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 7 Szűrők [gépek vagy motorok részei]; szűrők hűtőlevegő tiszítására motorokhoz.

12 Járművek, járművek alkatrészei: szűrők és szűrőrendszerek járművekhez, szűrési folyadékok és gázok

szűrőelemei, különösen olajszűrők, spin-szűrők, valamint olajszűrő modulok, légszűrők, üzemanyagszűrők,

in-line üzemanyag szűrők, üzemanyagtartály szűrők,dízel szűrő modulok; utastér levegőszűrő, aktív szén szűrők;

szellőző tartály szűrők, karbamid szűrők, dízel részecskeszűrők, szűrők szervokormányhoz, szűrők

fékrendszerekhez, felfüggesztés hidraulikus szűrők; hűtővíz szűrők, ablakmosó rendszer szűrők,centrifugák,

levegő-olaj leválasztó elemekkel olajköd szeparátorok, szárító doboz és/vagy levegő szárító doboz szárítás gázok

 segítségével, folyékony abszorbens, szűrők erózió gépekhez, szűrőanyagok.

 ( 111 )  208.581

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02643

 ( 220 )  2012.07.25.

 ( 732 )  Cao Ji Xi, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Babóné Oláry Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 24 Anyagok fehérneműkhöz; arctörlők; arctörülközők textilből; asztali futók; asztalkendők textilből; ágyneműk,

ágytakarók; ágyterítők; állatbőrutánzat szövetek; pamutszövet; bársony brokátok; bútorhuzatok textilből;

bútorvédőhuzatok; címkék, szövött;damaszt (szövet) díszpárnahuzatok; függönyök textilből vagy műanyagból;

kendők arcfesték eltávolítására, textilből; kötött szövetek, krepp (szövet); lenszövetek; lepedők; lobogók; marabu

(szövet); melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon;mosdókesztyűk; műselyem szövetek; nem szőtt

textíliák; nemez, filc; nyomdai alátétek szövetanyagból; pamutbársony (szövet); pamutkelmék; pamutanyagok;

pamutvászon; karton; kalikó; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból; ciha; poháralátétek (asztalneműk)posztó,

kártolt gyapjúszövet; rugalmas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; skót gyapjúszövet; szalvéták (textilből);

szitaszövet; szövetek textilipari használatra; vánkoshuzatok; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével;

zászlók nem papírból;zászlószövet; zefír (szövet); zuhanyzófüggönyök textilből v. műanyagból; zsákvászon

 (kendervászon); zsebkendők textilanyagból, zseníliaszövet.

25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruházat részei), boák

(nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat, cipők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok

(ruházat); csuklyák, kapucnik (ruházat);díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; dzsömper ruhák; dzsörzék (ruházat);

egyenruhák; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők (kalapáruk); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők

(ruházat); fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; harisnyatartók,harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;

harisnyák, hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingmellek (csipkés); ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó

alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; jelmezek; kabátok; kerékpáros öltözetek, kesztyűk,

(ruházat),kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kézelők (ruházat); kombinék (alsóneműk); kosztümök;

köntösök; pongyolák; kötények (ruházat); kötöttáruk; lábbelik; levehető gallérok; libériák, inasruhák ;

matrózblúzok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; nőiruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek

(ruházat); papírkalapok (ruházat); papírruházat; papucsok; partedlik, nem papír; pelerinek; pénztartó övek

(ruházat); pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházatgépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; short-ok (túraszoknyák); sporttrikók; strandruhák; svájcisapkák; barettek; szandálok; szarangok;

szárik; szemellenzők (sapkás); tornaruházat, turbánok; ujjatlan kesztyűk; vállkendők, nagykendők; vállszalagok;

 vízhatlanruházat, zoknik, zuhanyzósapkák.

 ( 111 )  208.582

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01074

 ( 220 )  2012.03.30.
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 ( 732 )  Villányi Borvidék Hegyközség Tanácsa, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Villány eredetmegjelölés területéről származó borok; gyöngyözőbor, pezsgő.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi

ügyletekben; beszerzői szolgáltatások[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; bérszámfejtés;

eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési

hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadásfogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatokirányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás

gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatokösszeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; titkárságiszolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

újságelőfizetések intézése mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti

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

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék;

éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek

kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -); szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;táborhelyek hasznosítása;

 turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  208.583

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01536
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 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  CO-OP STAR KERESKEDELMI ZRT., Jászberény (HU)

  

( 546 )

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

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

 zsírok.

 ( 111 )  208.584

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01707

 ( 220 )  2012.05.21.

 ( 732 )  NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VITALSTAR

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

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

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

növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), különösen

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok, bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok,

 fürdősók, légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.

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

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

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

 ( 111 )  208.585

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 01871

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  Szénégető Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hildenbrand Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Egészségügyi szakembereknek (elsősorban gyógytornászoknak) mozgásszervi betegségek gyógyítására

 szolgáló szemináriumok, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

44 Gyógyászati szolgáltatás gyermekek mozgásrendszeri betegségeinek gyógyítására, amely részletes anamnézist

és analitikus, fizikális mozgásvizsgálatot illetve az erre alapuló, a mozgásrendszer és az idegrendszer

 működésének javítására, gyógyításáraszolgáló, kezelési rendszert tartalmaz.

 ( 111 )  208.586

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02032
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 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  Navision Support Online Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépes szoftverek.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.587

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02034

 ( 220 )  2012.06.12.

 ( 732 )  RODIN CENTRAL EU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Monori Levente Márk, Monori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Áruk csomagolása áruk raktározása; áruszállítás; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás

tárolással kapcsolatba; levélben megrendelt áruk szállítása; raktározás, tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítási szolgáltatások;szállítmányozás.

44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölesönzése; egészségügyi szolgáltatások;

 gyógyászati berendezések bérbeadása; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.588

 ( 151 )  2013.01.24.

 ( 210 )  M 12 02198

 ( 220 )  2012.06.25.

 ( 732 )  Zemef Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  208.589
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 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02209

 ( 220 )  2012.06.26.

 ( 732 )  IHolding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. Balogh-B. Szabó-Jean és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 36 Balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások;

 tűzkár elleni biztosítás.

 ( 111 )  208.590

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02382

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Skin-Magic Kft., Kiskőrös (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3 Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra; samponok;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

5 Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák

 gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

 30 Tea.

 33 Alkoholos kivonatok.

 ( 111 )  208.591

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02384

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Etalon Produkció Kulturális Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kiscsillag

 ( 511 ) 35 Marketing; rádiós reklámozás; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés

 előadóművészek részére.

41 Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; rádió- és televízióprogramok készítése;

show-műsorok; színházi produkciók; szórakoztatás; zene összeállítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  208.592

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02560

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  BOROS ORAL Egésségügyi Szolgáltató Bt., Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat.
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 ( 111 )  208.593

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02568

 ( 220 )  2012.07.18.

 ( 732 )  BÉTACOM Kereskedelmi és Hírközlési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PELSO

 ( 511 ) 9 Műholdvevő berendezések, antennák és tartozékok, közösségi vevőrendszerek, koax kábelek, csatlakozók,

erősítők; televízió adóberendezések, rádió adóberendezések; szórakoztató elektronikai készülékek, televíziók,

rádiók, hang- és képrögzítő készülékek,CD-lejátszók, erősítők, videolejátszók; telefonok; telefonközpontok;

 telefaxok; számítógépek; számológépek; fénymásolók; üzenetrögzítők; elektromos háztartási gépek.

 38 Televíziós adás, televízió-műsorok közvetítése, rádióadás, rádióműsorok közvetítése.

 41 Televíziós szórakoztatás, rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  208.594

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02573

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  "EXTRA-FUVAR" Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Az "EXTRA-FUVAR" Kft. a megoldás!

 ( 511 )  37 Építés.

 39 Fuvarozás.

 ( 111 )  208.595

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02574

 ( 220 )  2012.07.19.

 ( 732 )  Nagy Mihály, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Nagy Mihály egyéni vállalkozása a megoldás!

 ( 511 )  37 Építés.

 39 Fuvarozás.

 ( 111 )  208.596

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02741

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;

közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba

 való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások; konferenciák
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szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-); kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;

tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás. 

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések

 készítése a vidékfejlesztés területén.

 ( 111 )  208.597

 ( 151 )  2013.01.25.

 ( 210 )  M 12 02742

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési oldalak készítése; iratmásolás;

közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; információknak számítógépes adatbázisokba

 való szerkesztése; titkársági szolgáltatások.

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fordítói szolgáltatások; konferenciák

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

célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; szakmai újraképzés;szővegek kiadása, (nem reklámcélú-); kulturális

vagy nevelési célú kiállítások szervezése; lapkiadás; nyelvi tolmács szolgáltatások; agrárszakoktatás;

tankönyvkiadás; módszertani útmutatás és szakképzéshez szaktanácsadás. 

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos elemzések

 készítése a vidékfejlesztés területén.

 ( 111 )  208.598

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02744

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  DREFT GARDEROBE

 ( 511 ) 3 Fehérítő készítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

 szappanok.

38 Távközlési szolgáltatások; chatszoba szolgáltatások; portálszolgáltatások; on-line fórumok nyújtása; email

 szolgáltatások; rádiós és televíziós adások.

 41 Oktatás; tanfolyamok nyújtása.

45 Közösségi háló szolgáltatások; információnyújtás kutatható nyilvántartásokból és információs adatbázisokból,
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beleértve szöveget, elektronikus dokumentumokat, adatbázisokat, grafikai és audiovizuális információkat

 számítógépes és kommunikációs hálózatokon.

 ( 111 )  208.599

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02754

 ( 220 )  2012.08.01.

 ( 732 )  Czifra Dávid Szilárd, Budapest (HU)

 Glisics Sándor Gergely, Kunszentmiklós (HU)

 Dudás Levente, Érd (HU)

 Horváth Gyula, Diósd (HU)

 Kovács Zoltán, Budapest (HU)

 Marosy Gábor, Hernád (HU)

 Temesvölgyi Tamás, Budapest (HU)

 Varga Lajos, Dombegyház (HU)

 Várhegyi Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tari Fruzsina, Budapest

 ( 541 )  Masat-1

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

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

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

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

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

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

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

műholdas platformok; műholdas fedélzeti eszközök; műholdas távérzékelési berendezések repülő és földi

kiszolgáló egységei; műholdas kommunikációs eszközök, szoftverek, alkalmazások műholdak üzemeléséhez;

távérzékeléshez és távközléshezkapcsolódó szoftverek, hardverek és alkalmazások; műholdas operációs rendszer;

műholdak földi kiszolgáló egységei, azok szoftverei és hardverei valamint egyéb alkalmazásai; műhold jelek

vételére alkalmas földi távközlési állomás, antenna és ezek elemei;műholdak és azok földi állomásának

távközlésre, információ továbbításra alkalmas berendezései; műholdas adó-vevők a repülő modulban és a földi

 állomáson.

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

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

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

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

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

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

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

(az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); játék modellek, modell elemek; játék

 makettek; makettek, makett darabok.

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

kommunikáció és távközlés; műholdas adatátvitel és adatfeldolgozás automatizáltan vagy kézi vezérléssel;

műholdas adattovábbítás; műholdas távérzékelés éstávérzékelési adatok továbbítása; műholdak egymás közötti

 adatátvitele.

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

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

jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás); műholdas távérzékelési adatok feldolgozása; műholdas távközlési
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folyamatok és alkalmazások fejlesztése és üzemeltetése; műhold tervezés; műhold fejlesztés; műholdas kutatások

elvégzése; műholdas alkalmazások, szoftverek éshardverek tervezése, tesztelése, kutatása, fejlesztése és

üzemeltetése; műholdas operációs rendszerek fejlesztése; műhold platform tervezése, fejlesztése, tesztelése,

kutatása, kivitelezése; műhold földi állomásának tervezése, fejlesztése, tesztelése,kutatása, kivitelezése,

 üzemeltetése.

 ( 111 )  208.600

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02936

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 )  ROUNDUP MEGA

 ( 511 ) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek

 (inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.601

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02937

 ( 220 )  2012.08.14.

 ( 732 )  Monsato Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 )  BIAKTIV

 ( 511 ) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, rovarirtó szerek

 (inszekticidek) és gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  208.602

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02949

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  Nadir Lalji, Budaörs (HU)

 ( 541 )  MISS PINK

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

 ( 111 )  208.603

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02955

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Light-Blue Technology

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); csempe és burkolólap ragasztó; hőszigetelőlap ragasztó.

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

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

 valamennyi áru); beágyazóhabarcs hőszigetelőrendszerhez.
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 ( 111 )  208.604

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 03138

 ( 220 )  2012.08.31.

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Különféle édesipari termékek.

 ( 111 )  208.605

 ( 151 )  2013.01.28.

 ( 210 )  M 12 02383

 ( 220 )  2012.07.09.

 ( 732 )  Skin-Magic Kft., Kiskőrős (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Hajszeszek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai pakolások; olajok kozmetikai használatra; samponok;

 szájvizek, nem gyógyászati használatra.

5 Bőrápoló gyógyszerkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógynövények; gyógyteák; herbateák

 gyógyászati használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

 30 Tea.

 33 Alkoholos kivonatok.

 ( 111 )  208.611

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 02512

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  Varga Vivien, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

üzemeltetése; óvodák [nevelés]; akadémiák [oktatás]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és

fitnesz tréning]; fényképészet; oktatásitárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; testnevelés; tornatanítás;

 gyakorlati képzés [szemléltetés].

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

 állatok részére; közfürdők higiéniai célokra; masszázs; szauna szolgáltatások.

 ( 111 )  208.612

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 02509

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  BIKE ZÓNA Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Maniac csak mániákusoknak!

 ( 511 )  35 Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára.
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 ( 111 )  208.613

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01959

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  Módos Imre Épületasztalos-Ipari Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég, Beled (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  208.615

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 02684

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  Élj meg minden lélegzetet

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők; fájdalomcsillapítók; torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; köhögés elleni cukorkák;

orrspray-k és vértolulás elleni készítmények; orvosi és gyógyszerészeti készítmények, így köhögés, megfázás és

 influenza tüneteinek enyhítéséreszolgáló készítmények.

10 Gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhaláló készülékek köhögés, megfázás és influenza tüneteinek

 enyhítésére.

 ( 111 )  208.616

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01973

 ( 220 )  2012.06.06.

 ( 732 )  Euró Fer Gépgyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zárai László, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz [ruházat részei]; boák [nyakbavalók];

bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipők; cipősarkak; cipőtalpbetétek;

cipővasalások; csecsemőkelengyék,babakelengyék; egyenruhák; fátylak [ruházat); fejfedők [kalapáruk];

fejszalagok (ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fűzők; fűzők [ruházat]; gallérok [ruházat];

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós csípőfűző;harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek;

ingmellek [csipkés]; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamáslik [bokavédők]; kaplik, cipőorrok; kesztyűk
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[ruházat] készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök; kötények (ruházat);

lábbelifelsőrészek; lábbelik ; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruházat]; műbőr ruházat;

művésznyakkendők; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; övek [ruházat]; poncsók; ruházat

 , ruhaneműk ; sálak; szandálok; szoknyák; ujjatlankesztyűk; vállkendők, nagykendők.

 40 Anyagmegmunkálás; ruhavarrás; ruhák átalakítása.

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

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

 ( 111 )  208.617

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01494

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Propex Operating Company LLC, Tenessee 37421 (US)

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

 ( 541 )  THE EVOLUTION OF INFRASTRUCTURE

 ( 511 ) 17 Csomagoló termékek, nevezetesen házfalak külső szigetelésére szolgáló szigetelőanyagok, szőtt, bevonatos és

laminált mesterséges szövetek, illetve építkezésekhez használt szivárgást gátló szigetelőanyagok mesterséges

szőtt, bevonatos és laminált lemezekformájában; beton szerkezeti termékek polipropilén és acél rostok

 formájában, a beton erősségének és egyéb tulajdonságainak javítására.

18 Textil bevásárlószatyrok kiskereskedelmi csomagolásra, ideértve a hálós bevásárlószatyrokat termékek és

 élelmiszerek kiskereskedelmi csomagolására.

19 Építési termékek, nevezetesen szőtt, bevonattal ellátott és laminált tetőfedő szövetek és szőtt, bevonattal

ellátott és laminált burkoló bevonatok; geoszintetikus termékek nevezetesen mesterséges és természetes

anyagokat tartalmazó szőtt, nem szőtt,síkkötött (hurkolt}, összetett, szövetanyagok, talajstabilizálásra, talaj

szétválasztásra, talajvíz elvezetésre, burkolásra, talajerősítésre, üledék szabályozásra, hulladéklerakók

szigetelőrendszeréhez, erózióvédelemre és növények telepítésére;rekreációs termékek, azaz mesterséges

szövetekből készült szőtt termékek úszómedence burkolására; mesterséges anyagokból készült szőtt és nem szőtt

 mezőgazdasági szövetek növények elszigetelésére.

22 Csomagolótermékek, azaz szőtt szövettáskák ömlesztett szállítására és tárolására, ideértve a bálázott pamut

csomagolását; padlóburkoló termékek, nevezetesen szőtt és nem szőtt, összetett szövetek szőnyegaljak,

szőnyegek és ágyelők előállításához;rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból készült szőtt

 szövetek úszómedencék illesztés nélküli takarására.

24 Mesterséges és természetes anyagokból készült nem szőtt és szőtt szövetek szűrőközegek gyártásához;

mesterséges anyagból készült nem szőtt és szőtt szövetek gépjármű alkatrészek gyártásához; mesterséges

anyagból készült szőtt, bevonattal ellátott éslaminált szövetek házburkolatokhoz, tetőszerkezetekhez és

szigetelésekhez, nem szőtt, bevonattal ellátott szövetek mesterséges anyagokból bútor- és ágyalkatrész

 gyártáshoz.

 28 Rekreációs termékek, nevezetesen mesterséges anyagokból szőtt termékek ugróasztalok takarására.

 ( 111 )  208.618

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01646

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Kozma Zsuzsanna, Győr (HU)

  

( 546 )

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.619

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01803

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Juhos Nándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEHÉR TURUL

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.620

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01807

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Eger-Park Hotel Szállodaüzemeltető Kft., Eger (HU)

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

 ( 541 )  HOTEL EGER & PARK

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.621

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 02683

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Big Carp Baits in Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SCHLOTTI

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, horgászfelszerelések.

 31 Tápanyagok állatok számára, haltáp, hal csali.

 ( 111 )  208.622

 ( 151 )  2013.01.29.

 ( 210 )  M 12 01801

 ( 220 )  2012.05.24.

 ( 732 )  Augusztin Medical Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások, fogorvosi ellátás, járóbeteg ellátás.

A rovat 139 darab közlést tartalmaz. 
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