
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  208.457

 ( 151 )  2013.01.10.

 ( 210 )  M 12 00909

 ( 220 )  2012.03.20.

 ( 732 )  BONAVITA SERVIS spol. s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok, samponok, kozmetikai krémek, parfümök, kozmetikumok, hajszeszek, illóolajok, aromák, krémek

lábápoláshoz, súrolószerek, fényesítő szerek, fehérítő szerek, mosószerek, öblítő szerek, fogkrémek és fogtisztító

készítmények, súroló porok,kozmetikai ceruzák, kozmetikai táskák, bőrtisztító és bőrradírozó készítmények,

fürdősók, kivéve a terápiás célra alkalmazott sók, sminkek, ajakrúzsok, körömlakkok, kozmetikai festékek, nem

gyógyászati célra szolgáló szájvizek, toalett készítmények,hajvizek, hajlakkok, hajfestékek, hajszínezők,

 borotválkozás utáni szerek.

16 Papír és papíráruk, kartonpapír és kartonból készült termékek, amelyek a 16. osztályba tartoznak;

csomagolópapírok, kartonok, nyomdaipari termékek, újságok, magazinok, katalógusok, naptárak, évkönyvek;

papírtörölközők, WC papírok, papír zsebkendők,papírterítők, papírszalvéták; fényképek; asztali alátétek kivéve

textilből; papír fényképkeretek; rajzok, képek; levélpapírok; árucikkek művészek részére, amelyek a 16.osztályba

 tartoznak; ragasztók papíripari és háztartási célokra.

21 Edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; konyhaeszközök, kanna, kancsó, fajanszáru, merőkanál,

tejeskanna, sajtár, talpas pohár, háztartási cserépedények, étkészletek, kávéskészletek, keverők (sékerek),

cukortartók, szűrők, teatartók,teáskannák, bögrék, csészék, üvegpohár, boros edény (demizson), korsók,

palackok, kristály poharak, porcelánáruk, fűszeres és gyümölcsös készletek; takarító eszközök, amelyek ebbe az

osztályba tartoznak; mosogató eszközök; szappanadagolók, szappantartók;gyertyatartók, fogvájótartók;

tisztítóruhák, tisztítókendők, kefék, fésűk, kefeáruk, porrongyok, vödrök, söprűk, partvisok, fogóruhák;

mosogatórongyok, háztartási tisztító rongyok; háztartási darálók kivéve elektromos; háztartási mixerek

kivéveelektromos; konyhai vágódeszkák; konyhai sütőformák, pirító és sütő felszerelések, kávéfőzők kivéve

elektromos; kézi kávédarálók; szódásüvegek; nem elektromos hordozható hűtők; termoszok; cipőkefék; WC

 felszerelések; fogkefék.

24 Bútorszövetek; vásznak; textiltörölközők; ágyneműk, ágyneműhuzatok, ágytakarók és pokrócok, paplanok;

mosdókesztyűk; textil tapéták, textil háztartási cikkek, textil szalvéták, textil törlőruhák, textil zsebkendők, textil

vagy műanyag függönyök,asztalterítők kivéve papírból, fürdőszobai textíliák kivéve ruházat; asztali

 tányéralátétek kivéve papírból; párnák, terítők; takarók; kézimunka (szövet).

29 Szárított, tartósított és főzött gyümölcsök és zöldségek; szárított gyümölcskeverékek; keverékek aszalt és

nyers gyümölcsből; gyümölcshéjak; gyümölcs lekvárok, dzsemek, ízek, tartósított gyümölcsök; mogyoróvaj;

kókuszvaj; szárított kókusz; aszalt szőlő(mazsola); ehető olajok és zsírok; kukoricaolaj; mandulabél, mogyoróbél;

datolya; burgonyaszirom; szójakészítmények, amelyek a 29. osztályba tartoznak; szójatej, szójaitalok; grillezett,

szárított tengeri alga; almapor; tej és tej alapú italok (magas tejtartalommal); tejtermékek, amelyek a 29. osztályba

tartoznak; vaj, sajt, túró, joghurt, kefir; húsok kivéve élő baromfi, hal, vadhús, hús kivonatok, pástétomok,

halkonzervek; tartósított húsok; tojás; konyhakész zöldségek, félkész húsételek, zöldségek ésgyümölcsök,

konyhakész halételek, félkész és/vagy konyhakész gyümölcsös ételek; burgonyakészítmények, amelyek a 29.

 osztályba tartoznak.

30 Pékáruk, tészták és cukrászkészítmények; étkezési keményítő, étkezési liszt, lisztből készült termékek; kenyér,
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teljes kiőrlésű lisztből készült szendvicsek, sült tészták, sütemények, aprósütemények, torták, ostyák, kekszek;

kovász; kelt tészták, sóspálcikák, prézli, édességek, fagylaltok; szójából készült ételek, amelyek a 30. osztályba

tartoznak, gabonakészítmények, kukorica vagy kukorica keverék amely a 30. osztályba tartozik; rizs;

gabonapelyhek; emberi fogyasztásra alkalmas olajos magvak ésazok keverékei, diétás zöldségételek; müzli;

keményítős ételek; tea; kakaó; szárított élesztő, élesztő; sütőpor; ízesített szószok (édes öntetek); mustár; bors;

fűszerek; ecet; méz; konyhasó; tej, csokoládé, kakaó italok; kávé és gyümölcs töltelékek éskrémek; csokoládé

bevonatok; ételhozzávalók és ételízesítők; pizza; készételek, félkész ételek ebbe az osztályba tartozó

 alapanyagokból.

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

vetőmagok, élő növények és virágok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; dió; mogyoró; kesudió; nyers

szója és csicseriborsó; mák; kókusz;mandula; földimogyoró; nyers gabona magvak; nyers hüvelyesek; nyers

 olajos növények; nyerskukorica; friss gyümölcsök és zöldségek; élő állatok; táplálékok állatoknak.

35 Áruk vétele és eladása; a 3., 16., 21., 24., 29., 30. és 31. osztályba tartozó áruk kis- és nagykereskedelme; a 35.

osztályra vonatkozó kereskedelmi szolgáltatás interneten keresztül; kis- és nagykereskedelmi ügyletek a 3., 16.,

21., 24., 29., 30. és 31.osztályba tartozó árukra az interneten keresztül; reklámcélú és/vagy kereskedelmi

kiállítások szervezése és erre irányuló kereskedelmi és biztosítási ügyletek; promóciós és reklám ügyletek;

szervezési szolgáltatás, üzleti menedzselés; üzleti ésüzletviteli tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési

tevékenység; import-export ügynökségek, belföldi és külföldi társaságok és cégek kereskedelmi képviselete;

irodai munkák; hirdetési tevékenység, hirdetési anyagok nyomtatása és frissítése;hirdetési anyagok kiadása és

 terjesztése; reklámozás, rádió reklámok, televízió reklámok és sajtó reklámok, hirdetések.

 ( 111 )  208.708

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 10 00483

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Bródy János, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Akkumulátorok (elektromos), akkumulátortörltők, elemek (elektromos), zseblámpaelemek.

 ( 111 )  208.709

 ( 151 )  2013.02.04.

 ( 210 )  M 12 01139

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  GROUPE AUCHAN, CROIX (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  208.711

 ( 151 )  2013.03.13.

 ( 210 )  M 12 02143

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

 ( 111 )  208.891

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02788

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Karakas Attila, Szeghalom

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Alternatív vitarendezési szolgáltatások; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés [személyek

 közötti vitákban].

 ( 111 )  208.892

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02986

 ( 220 )  2012.08.17.

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

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

  

( 546 )

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

és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések

papír- és egyéb hordozón, például plakátok,levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a

világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban,

például teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikusformában távközlési úton például

 telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

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

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

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

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

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

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturálistevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, pénzügyi, biztosítási és
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szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

 sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  208.893

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02611

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  VARGA AKKU Gyártó, Kereskedelmi Kft., Újszalonta (HU)

 ( 740 )  Dr. Lakos Tamás, Lakos Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Elektromos akkumulátorok járművekhez; akkumulátorok, elektromos.

 ( 111 )  208.894

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02605

 ( 220 )  2012.07.20.

 ( 732 )  GEO TOMAIR Kft., Makó (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.895

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02978

 ( 220 )  2012.08.16.

 ( 732 )  SB Dynamic Kft., Budapest (HU)

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

  

( 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); zsákolt építőanyagok,ömlesztett zsákos áruk úgy mint homok, bányahomok, biohomok, kavics,

 kerti murva, murva, kőpor, zúzott kő, zöldsó, cement, mész.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.896

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02785

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Shape the world with us

 ( 511 ) 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).

 39 Töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékeken és/vagy közúti szállítással.

 40 Anyagmegmunkálás, kőolajfeldolgozás, gázkitermelés.

 ( 111 )  208.897

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02239

 ( 220 )  2012.06.27.

 ( 732 )  Dráva-Kavics és Beton Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.898

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02791

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  208.899

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02598

 ( 220 )  2012.07.20.

 ( 732 )  AQUA-HÍD Építőipari, Halászati és Kereskedelmi Kft., Szentlászló (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; útépítés.

 ( 111 )  208.906

 ( 151 )  2013.02.21.

 ( 210 )  M 12 01995

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A gyanú árnyékában

 ( 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 )  208.908

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02995

 ( 220 )  2012.08.21.

 ( 732 )  Sziládi-Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.911

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02786

 ( 220 )  2012.08.02.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Be the change

 ( 511 ) 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).

 39 Töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékeken és/vagy közúti szállítással.

 40 Anyagmegmunkálás, kőolajfeldolgozás, gázkitermelés.

 ( 111 )  208.913

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02613

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  CSMT Erősáramú Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  208.915

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02792

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  MATRICA Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  208.916

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02254

 ( 220 )  2012.06.28.

 ( 732 )  Ferr-2004 Kft. 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.918

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02790

 ( 220 )  2012.08.03.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  208.919

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02074
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 ( 220 )  2012.06.15.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  208.921

 ( 151 )  2013.02.20.

 ( 210 )  M 12 02071

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  D & D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győrújbarát (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 111 )  208.928

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 02007

 ( 220 )  2012.06.08.

 ( 732 )  NOÉ Állatotthon Alapítvány, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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).

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 )  208.929

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 02182

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Bátonyterenyei Ipari Park Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.958

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 03496

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZIR-PRO

 ( 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).

 ( 111 )  208.959

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02522

 ( 220 )  2012.07.16.

 ( 732 )  SÁRVÁRI RÁBA Kft., Sárvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 40 Fémmegmunkálás; fém alkatrészek megmunkálása mások számára; forgácsolás [anyagmegmunkálás];

 esztergálás; marási, fúrási műveletek [anyagmegmunkálás].

 ( 111 )  208.960

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02910

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czine Gáspár,Dr. Czine Gáspár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás)

 ( 111 )  208.961

 ( 151 )  2013.02.28.
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 ( 210 )  M 12 02714

 ( 220 )  2012.07.30.

 ( 732 )  CONFIDENT Egészségügyi Kft., Sopron (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  44 Fogászat.

 ( 111 )  208.962

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 01177

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Mednet 2000 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  208.963

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02341

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Mester Sándor 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  tudománia

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; állásközvetítő irodák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalakkészítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárokszervezése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közlemények átírása; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások [üzletisegítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

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

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

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikákösszeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;

szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újságelőfizetések intézése mások számára; vásárlási megrendelések

 ügyintézése.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai[egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumokszervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása;

fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés[szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, internátusok; konferenciák

szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; mozgókönyvtári

szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumiszolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyelvi tolmács
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szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;pályaválasztási tanácsadás;

rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése

éslebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós

szórakoztatás; tördelési szolgáltatások,nem hirdetési célokra; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása.

 ( 111 )  208.964

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02525

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  VESTITI 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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 valamennyi áru)

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

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

 lószerszámok.(az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru)

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

 ( 111 )  208.965

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02339

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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 )  208.966

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02896

 ( 220 )  2012.08.10.

 ( 732 )  Vasinka Tünde Erzsébet, Délegyháza (HU)

 ( 541 )  ELISABETH KING'S WORLD

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

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

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).
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 ( 111 )  208.967

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 03107

 ( 220 )  2012.08.29.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIASZIGNÁL

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

 ( 111 )  208.968

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02340

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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 )  208.969

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02171

 ( 220 )  2012.06.22.

 ( 732 )  Sárkeresztesi Mezőgazdasági Zrt., Sárkeresztes (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Egészségvédő állati és növényi eredetű élelmiszerek, gyógyhatású élelmiszerek, diétás termékek emberi

 fogyasztásra, étrend kiegészítők.

 29 Húsok és hústermékek, tej és tejtermékek, tojás.

 31 Élő állatok, tápanyagok állatok számára, gabonamagvak és egyéb mezőgazdasági termények.

 44 Állattenyésztés.

 ( 111 )  208.970

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 02161

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Frigonetti Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Fagylaltok.

 43 Fagylaltozó szolgáltatások.

 ( 111 )  208.971

 ( 151 )  2013.02.28.

 ( 210 )  M 12 01990

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  Kovács Borisz, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Pálinkó Ilona, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18 Utazótáska, bőrönd.

 22 Zsákok, táskák.

 ( 111 )  208.972

 ( 151 )  2013.03.07.

 ( 210 )  M 12 02548

 ( 220 )  2012.07.17.

 ( 732 )  Argusys Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csete Ibolya, Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek (beleértve a művégtagokat,

 műszemeket és műfogakat is).

 ( 111 )  208.973

 ( 151 )  2013.03.07.

 ( 210 )  M 12 00549

 ( 220 )  2012.02.22.

 ( 732 )  Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9 Kontaktlencse; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek; optikai

üvegszálak (fényvezető szálak); napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencse

 üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

35 Rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusuk, nyomtatványok, áruminták tetjesztése); reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás;reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek; hirdető ügynökségek;

 sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában.

 ( 111 )  208.974

 ( 151 )  2013.03.08.
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 ( 210 )  M 12 03969

 ( 220 )  2012.10.19.

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

 ( 541 )  BRIZIO

 ( 511 )  5 Onkológiai és/vagy immunológiai megbetegedések kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.975

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 03970

 ( 220 )  2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.976

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 03971

 ( 220 )  2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.977

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 03972

 ( 220 )  2012.10.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  208.978

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 03159

 ( 220 )  2012.09.04.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  HOTMAX

 ( 511 )  5 Paracetamol és fenilefrin-hidroklorid tartalmú orális humán gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  208.979

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 03122

 ( 220 )  2012.08.30.

 ( 732 )  Méhes Miklósné, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Gábor, Dr. Szabó és Társa Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 6. szám, 2013.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M656



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

 ( 111 )  208.980

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 01852

 ( 220 )  2012.05.29.

 ( 732 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

  

( 546 )

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

 28 Játékok, játékszerek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.981

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 01996

 ( 220 )  2012.06.07.

 ( 732 )  Vitaminsziget Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 44 Szépségszalonok, kozmetikai kezelések.

 ( 111 )  208.982

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 01997

 ( 220 )  2012.06.07.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.983

 ( 151 )  2013.03.08.

 ( 210 )  M 12 02076
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 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  HUNRURAL

 ( 511 )  9 Oktatási készülékek, számítógépes programok.

16 Oktatási eszközök, tanítási és oktatási anyagok, készülékek kivételével; nyomdaipari termékek, oktatási

 kiadványok.

41 Oktatás, szakmai képzés, szakképzés, képzési szolgáltatások, könyvkiadás, iskolák, bentlakásos iskolák,

 tanműhelyek, tangazdaságok.

 ( 111 )  208.985

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 01934

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  Noviter Üzletviteli és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.986

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 03204

 ( 220 )  2012.09.06.

 ( 732 )  Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss István, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Gyászszertartás; hamvasztás; temetés.

 ( 111 )  208.987

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02806

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  Warrior Hungary Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cs. Tóth Lilla, Cs. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; tápanyag adalékok gyógyászaticélokra; sporttápszer-kiegészítők; vitaminkészítmények; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; aminosavak humángyógyászati használatra.

 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); blog írás; szabadidős szolgáltatások nyújtása.
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 43 Vendéglátás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek.

 44 Egészségügyi szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; életmód tanácsadás.

 ( 111 )  208.988

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02264

 ( 220 )  2012.06.29.

 ( 732 )  Berettyó-Útép Kft., Berettyóújfalu (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  208.989

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02625

 ( 220 )  2012.07.23.

 ( 732 )  Campagnola Holdings Inc. 100%, St. Vincente and the Grenadines (VC)

 ( 740 )  Dr. Baruch Gábor ügyvéd,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

állatok részére. 

 ( 111 )  208.990

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02446

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  VIMEXCO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

 szószok, levesek.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  208.991
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 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 03014

 ( 220 )  2012.08.22.

 ( 732 )  Közmű Unió Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Nezvál Zsolt, Budaörs

  

( 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 )  208.992

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02092

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  Pataky Attila 100%, Budajenő (HU)

 ( 541 )  EDDA művek

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.993

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 11 03934

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  PIZZA KINGS Express Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK 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 valamennyiáru).

 30 Pizzák.

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  208.994

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 02443

 ( 220 )  2012.07.11.

 ( 732 )  SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek, ízesített tejek, ízesített tejtermékek, tejes desszertek, tejből vagy tejtermékből készült

italok, tej alapú italok, fagyasztott tejtermékek, sajtok, sajtkészitmények, desszert jellegű sajtkészítmények, túró,

 túró készitmények, ésezek ízesített változatai, túródesszertek.

30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; ostyák, sütemények,

tészták, mindezek sima és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített termékek, fagylaltok, jégkrémek,

 fagyasztott krémek; vaníliás krémek,pudingok; tej alapú pépek; édesített desszert jellegű készítmények.

 ( 111 )  208.995

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 00478

 ( 220 )  2012.02.15.

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

 ( 740 )  Gláser Tamás, LÁRHEN Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papír alapú termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok, készülékek kivételével.

35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok;

 szakvélemények adása; üzleti információk.

41 Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

 szervezése.

45 Munkáltatók; vállalkozók és egyes szakmák érdekvédelme, képviselete; illetve mások által igényeknek

 megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  208.996

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 00805

 ( 220 )  2012.03.09.

 ( 732 )  Nebu-Chem Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kántor Zoltán, Kántor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NEBULÓ

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

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

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

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

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

 ( 111 )  208.997

 ( 151 )  2013.03.11.
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 ( 210 )  M 12 02843

 ( 220 )  2012.08.08.

 ( 732 )  WPR NONUS Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HEGYVIDÉK KÖZPONT

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  208.998

 ( 151 )  2013.03.11.

 ( 210 )  M 12 03054

 ( 220 )  2012.08.24.

 ( 732 )  FORTITUDINI Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gurin Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gönci Amadé

 ( 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).

 ( 111 )  208.999

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 12 02343

 ( 220 )  2012.07.05.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

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

 ( 541 )  HAJDÚ

 ( 511 )  29 Tejtermékek, sajtok.

 ( 111 )  209.000

 ( 151 )  2013.03.14.

 ( 210 )  M 12 02346

 ( 220 )  2012.07.05.

 ( 732 )  Horváth Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuchár Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Bab, tartósított; baromfi, nem élő; csemegeuborka; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek; fagyasztott

gyümölcsök; gyümölcsök, főtt; hal, nem élő; hentesáruk; húskonzervek; húsleves, erőleves; joghurt; kefir;

kolbász; lekvár; levesek; magvak,feldolgozott; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom; napraforgó

magvak, feldolgozott; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olivaolaj, étkezési; pacal;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; sajtok; savanyúkáposzta; savanyúságok; sonka; sültburgonya, chips;

szalonna; szárított zöldségek; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejszín [tejtermék; tejszínhab; tejtermékek;

tojások*; vadhús; vaj; véreshurka [hentesáru]; zöldségek, főtt; zöldségkonzervek;zöldséglevek főzéshez;

 zöldségleves készítmények; zöldségsaláták.

31 Amerikaimogyoró, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; bors, paprika [növény]; borsó, friss; burgonya,

friss; búza; citrom, friss; déligyümölcsök; dió; fejes saláta, friss; gesztenye, friss; gomba, friss; gyümölcsök, friss;
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hagymák, friss[zöldség]; halak, élő; konyhakerti növények, friss;lencse [zöldségféle], friss; magvak [gabona];

magvak [vetőmagvak]; mogyoró; narancs; növények; olajbogyók, friss; paraj, friss [spenót]; póréhagyma, friss;

rizs, feldolgozatlan; rizsliszt [takarmány];rozs; szőlő, friss; tök; törköly [gyümölcsök visszamaradt részei];

 uborka, friss; zöldségek, friss.

43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; főzőberendezések bérlete; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete*; ivóvíz-automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgálóéttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely

lefoglalása (időleges-); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok,

 asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai[szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  209.004

 ( 151 )  2013.03.18.

 ( 210 )  M 13 00246

 ( 220 )  2012.06.15.

 ( 732 )  Duracell Batteries BVBA, Aarschot (BE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  DURACELL DAYLITE

 ( 511 )  11 Világító berendezések,zseblámpák, vakuk.

A rovat 67 darab közlést tartalmaz. 
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