
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 12 01291

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Felleg Attila 1/2, Budapest (HU)

 Ujj Péter Tamás 1/2, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Női szépség és modellversennyel kapcsolatos hirdetés és reklámozás.

  41    Kulturális szolgáltatások, modell és szépségversenyek szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 01637

 ( 220 ) 2012.05.15.

 ( 731 )  Hubertus von Reitzenstein, Gröbenzell (DE)

 PCB-Test Műszergyártó Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

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

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

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

berendezések; ellenőrzőberendezések, elektromos; ellenőrzőkészülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti

műszerek, elektromos; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; interfészek[informatika]; ionizáló készülékek,

kivéve a levegő- vagy vízkezelő készülékeket; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

 mérőkészülékek, elektromos; optikai készülékek és eszközök; vegyészeti készülékek és eszközök.

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

 berendezések; világító berendezések és készülékek.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása

 és javítása.

  40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

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

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

 szakértői tevékenység; műszakitervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 12 01647

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Farkas Róbert 50%, Budapest (HU)

 Gáncs Andrea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stugner Ágnes, Dr. Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Bár

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

 szolgáltatás).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02616

 ( 220 ) 2012.07.23.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kóródi Sándor, Debrecen

  
( 546 )

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

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02617

 ( 220 ) 2012.07.23.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport - Multivizió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kóródi Sándor, Debrecen

  
( 546 )

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

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

 csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02938

 ( 220 ) 2012.08.14.

 ( 731 )  Premed Pharma Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné,Patender Nemzetközi IParjogvédelmi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan

letölthető). készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes

 vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; szolgáltatások, számítógépes szemvizsgálat, programok készítése az adatfeldolgozás.
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 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; szemészeti szolgáltatások, optikus szolgáltatások,optikai és

szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás,

 higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 03156

 ( 220 ) 2012.09.04.

 ( 731 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Olasz alapanyagokból készült hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Olasz alapanyagokból készült 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 31    Olasz alapanyagokból készült 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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03461

 ( 220 ) 2012.09.24.

 ( 731 )  Klippan Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Klippan Ákos, Nagyréde

 ( 541 ) Klippan Autóház

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03530

 ( 220 ) 2012.09.26.

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

 ( 740 )  Dr. Török Éva, Budapest

 ( 541 ) NetMánia internet csomag

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálóhoz; hangpostaszolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben;

internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok biztosítása;kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés; modemek kölcsönzése; műholdas
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átvitel; rádióadás; rádióadás [műsorszórás]; számítógép terminálok közötti összeköttetések;

táviratiösszeköttetések; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások; távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;

telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; televíziós műsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók,

információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszközútján]; üdvözlőkártyák továbbítása online;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete;

 videokonferencia szolgáltatások.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; grafikai szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting

szolgáltatások web oldalakhoz; honlap dizájntanácsadás; információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;

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

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépesadatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

számítógép-programozás; zámítógép-szoftver fenntartása; szoftverek, mint szolgáltatások [SaaS]; szerverbérlés;

tudományos kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése mások számára; weboldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 210 ) M 12 03657

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Tabán-Bau Kft., Fonyód (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03667

 ( 220 ) 2012.10.01.

 ( 731 )  Tofém 2002 Bt., Sirok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   40    Fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 03808

 ( 220 ) 2012.10.07.

 ( 731 )  PANNONMILL Malomipari Zrt. 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Muraközi Gergely,Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

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

 zsírok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Magyarországról származó kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más
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gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

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

 valamennyi áru).

 31    Magyarországról származó 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 osztálybetűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 03889

 ( 220 ) 2012.10.12.

 ( 731 )  dr. Klein Katalin, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; klisék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 03975

 ( 220 ) 2012.10.19.

 ( 731 )  Mándokiné dr. Hubai Margit 33.34%, Karcag (HU)

 Mándoki Péter 33.33%, Karcag (HU)

 Hubai Erika 33.33%, Karcag (HU)

  

( 546 )

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 12 04063

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  BNI CAPITAL Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nemzetközi Networking Hét

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04064

 ( 220 ) 2012.10.31.

 ( 731 )  BNI CAPITAL Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szűcs Viktor, Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Országos Networking Konferencia

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04073

 ( 220 ) 2012.10.31.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Az ének iskolája

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04175

 ( 220 ) 2012.11.12.

 ( 731 )  Salty and Sweet Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila,Varjas Ügyvédi Iroda,, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Kávéfilterek, elektromos kávéfőzőgépek, elektromos kávéfőzők, elektromos kávépörkölő gépek,

 kávépörkölő készülékek.

 30    Aromák italokhoz, az illóolajok kivételével, cikória(pótkávé), cukor, cukorkaáruk, csokoládé,

csokoládéalapú italok, csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej(ital), édesítőszerek, fagylalt, jégkrém,

fahéj(fűszer), fűszerek, ízesítők, ízesítőszerek,jég(ehető-jég), természetes vagy mesterséges jégfrissítő italokhoz,

ételekhez, jégkrémpor, kakó, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kandiscukor,

karamellák(cukorkák), kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé tejjel, kávéaromák,kekszek, pótkávé,

 tejszinhabot keményítő termékek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04186

 ( 220 ) 2012.11.13.
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 ( 731 )  BH Property Group Beruházás Szervező és Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Club Monaco

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04198

 ( 220 ) 2012.11.13.

 ( 731 )  Párizsi 6 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Marianna boutique

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

 ( 210 ) M 12 04203

 ( 220 ) 2012.11.14.

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

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

 ( 541 ) BOND STREET CIGARILLO SILVER

 ( 511 )   34    Szivarkák.

 ( 210 ) M 12 04204

 ( 220 ) 2012.11.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Szivarkák.

 ( 210 ) M 12 04205

 ( 220 ) 2012.11.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Szivarkák.

 ( 210 ) M 12 04206

 ( 220 ) 2012.11.14.
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 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 ) BOND STREET CIGARILLO BLUE

 ( 511 )   34    Szivarkák.

 ( 210 ) M 12 04208

 ( 220 ) 2012.11.14.

 ( 731 )  Wheelchair Land Kft., Herceghalom (HU)

 ( 541 ) Miss Colours Hungary a kerekesszékes szépségkirálynő választás

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

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások (árukilletve szolgáltatások beszerzése) mások számára,

divatbemutatók szervezése promóciós célokbók, eladási propaganda mások számára, gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme,hirdetések

levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek,

információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése, információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, konzultáció személyzeti kérdésekben, könyvelés, közlemények átírása,közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, marketing, mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja, munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység

számítógépeshálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás,

rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek

előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés, statisztikákösszeállítása, szabadtéri

hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, szponzorok felkutatása,

telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek), telemarketing szolgáltatások,

 telvíziósreklámozás, üzleti felvilágosítás, táéjoztatás, üzleti információk, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, audioberendezések kölcsönzése, bálok

szervezése, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból, egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi

és fitnesz tréning), elektronikusdesktop kiadói tevékenység, élő előadások bemutatása, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása, fényképészet, filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket, filmstúdiók, fotoriportok

készítése, hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiókszolgáltatásai, helyfoglalás show-műsorokra, könyvkiadás,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, modellt ülés művészek számára, múzeumi

szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatási tárgyú információk, oktatásivizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri

szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai),

sportversenyekrendezése, szépségversenyek szervezése, szövegek kiadása (nem reklámcélú-), szövegek leírása,

nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, telvíziós szórakoztatás, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

célokra, versenyek szervezése (oktatás vagyszórakoztatás), videofilmezés, videofilmgyártás, zene összeállítása,

 zenei produkciók.

 45    Domén nevek lajstromozása (jogi szolgáltatások), iparjogvédelmi figyelő szolgálat, iparjogvédelmi

tanácsadás, jogi kutatás, képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások), közvetítés (személyek közötti vitákban),

számítógépes szoftver engedélyezése (jogiszolgáltatások), szellemi tulajdon használatának egendélyezése

 (licencia), személyes háttéradatok vizsgálata, szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 12 04238

 ( 220 ) 2012.11.16.
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 ( 731 )  MHB Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Napraforgóolaj, étkezési.

 ( 210 ) M 12 04240

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Túrós Miklós, Székesfehérvár (HU)

 Túrós Judit Tünde, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Balkáni tájegységre jellemző receptek alapján húsból készült készételek birka és marhahúsból.

  30    Balkáni tájegységre jellemző módon készülő szendvicsek.

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

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04241

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  FlexCom Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus készülékek személyek és mobil tárgyak, elsősorban gépkocsik helyzetének meghatározásához;

elektronikus transzponderek létesítmények biztosításához; jelző- és ellenőrző készülékek és műszerek

gépjárműveknek illetéktelenek általi használataelleni védelme érdekében, berendezések és gépek; elektronikus

 helymeghatározó válaszjeladók, elsősorban műholdas és GPS rendszerekhez; navigációs készülékek.

 39    Személyek és mobil tárgyak helyzetének meghatározása számítógéppel; gépjárművek flottavezérlése

elektronikus navigációs és helymeghatározó készülékek segítségével; gépjárművek, hajók, berendezések, gépek

 és személyek helyzetének számítógép alapúmeghatározása.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04242

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Semsei Angelika, Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Asztaldíszek, asztali késtartók, asztali olajtartók, asztalnemű, bontófésűk, bögrék, cégtáblák porcelánból

vagy üvegből, cukorkásdobozok, cukortartók, csajkák, katonai evőcsészék, csészealjak, csészék, demizsonok,

üvegballonok, dobozok üvegből, ecet- ésolajtartók, edények, edénykészletek, ételdobozok, étlap tartók,

fazekasáruk, fedeles serlegek, festett üveg, fésűk, fésűtartók, flakonok, fogkefék, fogpiszkálótartók, forgatható

csemegéstálak, formák jégkockákhoz, főzelékestálak, főzőedények,fűszertartók, hűtőpalackok, illatszerfüstölők,
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ivóedények, ivópoharak, jegesvödrök, hűtővödrök, kancsók, kaspók nem papírból, kávéskannák, kefék,

kenyérkosarak, kenyérvágódeszkák, kerámiák háztartási használatra, keverőkanalak (konyhai eszközök),

kézikeverőpalackok (koktél-sékerek), konyhai edénykészletek, konyhai eszközök (kisméretű), konyhai

merőkanalak, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra, kozmetikai eszközök, kristályok (üvegáruk),

kulacsok utazóknak, lapos csészék, tálkák,levestálak, likőrös készletek, majolika, malacpersely, művészeti

tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből, opálüveg, öntőformák (háztartási eszközök), palackok,

palackalátétek (nem papírból, nem asztalneműk), papírkosarak, papírtálcák, piknikhezedénykészletek,

piperetáskák, neszeszerek, poharak papírból vagy műanyagból, porcelándíszek, porcelánok, porított üveg

dekorációs célra, salátástálak,serlegek, síküveg (nyersanyag), sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók,

söröskorsók, süteményestálcák, sütemény formák, sütemény vágók, sütőformák, szalvétatartók, szalvétákhoz

gyűrűk, szappan adagolók, szappandobozok, szappantartók, szivacstartók, szobrocskák porcelánból, kerámiából,

terrakottából vagy üvegből, szobrok porcelánból, kerámiából,terrakottából vagy üvegből, szódavíz-szifonok,

tartályok háztartási vagy konyhai célokra, tálak, tálalátétek (asztali eszközök), tálcák, tányérok, teaszűrők,

teásdobozok, teáskannák, teáskészletek, tejüvegek, opálüvegek, tojástartók, üstök, katlanok,üvegedények, üvegek

(tartályok), üvegkancsók, üvegmozaikok (nem építési célra), üvegnyitók, palacknyitók, üvegpalackok (tartályok),

 üvegtálak, vajtartó burák, vajtartók, vázák, virágcserepek, virágládák ablakba, vödrök, zománcozott üveg.

  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).

 ( 210 ) M 12 04243

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Taliándörögd

 ( 541 ) HANGEDLI

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; valamint diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése,üdülőtáborok szolgáltatásai.

 43    Vendéglátás (élelmezés); valamint bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 önkiszolgáló éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 04244

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Taliándörögd

 ( 541 ) SMARNI

 ( 511 )  41    Szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; valamint diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célból, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése,üdülőtáborok szolgáltatásai.

 43    Vendéglátás (élelmezés); valamint bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 önkiszolgáló éttermek, kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek.

 ( 210 ) M 12 04245

 ( 220 ) 2012.11.16.

 ( 731 )  Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek valamint ajakfények,

ajakrúzsok, borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó készítmények, cipészviasz,

cipészgyanta, cipőkrémek, dezodoráló szappanok,dezodorok, eszenciaolajok, fenőkövek borotvához, fertőtlenítő

szappanok, fogkrémek, fürdősók nem gyógyászati használatra, gyógyszappanok, habkő, horzsakő, illatszer

készítmények, illatszerek, izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kenőcsökkozmetikai használatra,

kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz,

kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai

szerek, kölnivíz,krémek bőrökhöz, krémek cipészeknek, lábizzadásgátló szappanok, lemosószerek kozmetikai

használatra, levegőillatosító készítmények, mosdószappanok, napbarnító készítmények, napvédő készítmények,

 piperecikkek, piperetejek, piperevizek, samponok, szárazsamponok.

 ( 210 ) M 12 04252

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  Chrome Kreatív Munkák Kft., Alsóörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Csomagolástervezési szolgáltatások; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; ipari

formatervezés; kutatás és fejlesztés másokrészére; kutatómotorok biztosítása az internethez; számítógép

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

sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes rendszerek

elemzése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramokkorszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 12 04257

 ( 220 ) 2012.11.19.

 ( 731 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok.

 35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztóitanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás, reklámszövegekpublikálása,

 reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.

 ( 210 ) M 12 04294

 ( 220 ) 2012.11.22.

 ( 731 )  Festék Állomás Kft., Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Ragasztószerek (ipari).

  17    Kitömő és szigetelő anyagok.
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 ( 210 ) M 12 04309

 ( 220 ) 2012.11.26.

 ( 731 )  Doboz a Holdon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

 ( 541 ) DOBOZ A HOLDON

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04335

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  Petik Roland, Monor (HU)

 ( 541 ) MÍNUSZ 5 ...mert ez egyből hat!

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

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz alkalmazott 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).

 ( 210 ) M 12 04343

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  Aka Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villányi eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 12 04350

 ( 220 ) 2012.11.27.

 ( 731 )  Horváth László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám ügyvéd,Madlovits és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtő-, vízszolgáltató berendezések; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy

gázvezetékekhez; bojlerek, nem géprészek; csapok; csapok csatornahálózatokhoz; forróvíztartályok, elektromos;

fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák;fürdőkádak; fürdőkályhák, fürdővíz-melegítők; fürdőszobai

szerelvények; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőkazánok; gázkazánok, gázbojlerek; hidromasszázs fürdőberendezések;

illemhelyek, WC-k (szaniteráruk); kádak ülőfürdőkhöz; mosdókagylók; pezsgőfürdőkészülékek; toalettek

(WC-k); vízellátási berendezések, automata; vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések; vízszűrő

berendezések; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték

 berendezések;WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem

fémből; burkolólemezek, nem fémből; fürdőkabinok nemfémből; padlóburkoló mozaiklapok nem fémből; padlók,
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nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem fémből; vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból;

 vízvezetékek, nem fémből.

  20    Bútorok, tükrök; mosdóállványok (bútorok); törülközőszekrények (bútorok); tükörcsempék; tükrök.

 ( 210 ) M 12 04385

 ( 220 ) 2012.11.29.

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

 ( 740 )  dr. Németh András Róbert, Farkas és Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; sajtótermékek, nyomtatott

információs és regionális kiadványok; hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; reklám kiadványok;

ismertető füzetek és különféleútmutatók;tanítási- és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra

szolgáló műanyagok; szórólapok; időszaki kiadványok; terjesztett útmutató- és tájékoztató, műsorkalauzok;

 poszterek, plakátok.

 35    Reklámozás, reklám- és hirdetőügynökség, hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás; on-line hirdetői

tevékenység, marketing, piackutatás, reklámozás, segitségnyújtás, információk, felvilágosítás, tájékoztatás üzleti

ügyekben; eladási propaganda(mások számára), gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése;hirdetési

oldalak készítése; multimédiás reklámanyagok, kereskedelmi ügyletek és minden ez osztályba sorolt

 szolgáltatással kapcsolatban szervezési tevékenység.

 38    Távközlés, fotó- és sajtótermékek online publikálása a világhálón; online internetes információ- és

hírszolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, internetes közösségek számára

 kommunikációs felületek biztosítása hírportálon,közérdekű információk közzététele a világhálón.

 ( 210 ) M 12 04403

 ( 220 ) 2012.11.30.

 ( 731 )  Varázs Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Párlatpóker

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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); ismeretterjesztés.

 ( 210 ) M 12 04450

 ( 220 ) 2012.12.05.

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

 ( 541 ) NEO RETRORÁJA

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
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oldalak készítése; közvéleménykutatás; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;

 üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes fórumok biztosítása; rádióadás; rádióadás

[műsorszórás]; üzenetek és képektovábbítása számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése

 számítógépes világhálóval.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; helyfoglalás

show-műsorokra; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

 szövegek kiadása, (nem reklámcélú -).

 ( 210 ) M 12 04478

 ( 220 ) 2012.12.10.

 ( 731 )  dr. Keserű Sándor, Vác (HU)

 ( 541 ) FOX 11. HU

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetés.

  38    Internetes hírcsatorna.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04481

 ( 220 ) 2012.12.10.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VULKOSZIL

 ( 511 )  1    Oldószerek, szintetikus gyanták.

 2    Festékek, kencék, lakkok, alapozók, rozsdagátló - és fakonzerváló szerek.

 ( 210 ) M 12 04521

 ( 220 ) 2012.12.14.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MI MUZSIKUS LELKEK

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04522

 ( 220 ) 2012.12.14.

 ( 731 )  Nagy Péter Bálint, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Péter, Soós Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök és alkoholmentes italok.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével), (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  43    Vendéglátóipari tevékenység.

 ( 210 ) M 12 04523

 ( 220 ) 2012.12.14.

 ( 731 )  Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród, Rév-Kócsagvár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  18    Utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők.

  24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek.

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

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

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

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

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

 áru).

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

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 12 04535

 ( 220 ) 2012.12.15.

 ( 731 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

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

 ( 541 ) SUPRALUX COLOUR MIX

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; szárítók, beleértve a keményítő szárítók, oldószerek, színezőanyagok, mindezek

festékek, kencék vagy lakkok adalékanyagai formájában; rozsdásodás elleni és fa állagromlása elleni

 tartósítószerek; színezékek alapozófestéshez;fapácok; gitt; festékek, pozícionálható festék/lakk foltok.

 ( 210 ) M 12 04537

 ( 220 ) 2012.12.17.

 ( 731 )  Balogh Levente, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvíz alapú alkoholmentes italok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; marketing.

  43    Vendéglátás (élelmezés); ivóvíz automaták bérbeadása, üzemeltetése.

 ( 210 ) M 12 04539

 ( 220 ) 2012.12.17.

 ( 731 )  dr. Bogner Péter Ferenc, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04541

 ( 220 ) 2012.12.17.

 ( 731 )  FLYPORT Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Ákos, Pintér Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04547

 ( 220 ) 2012.12.18.

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

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

 ( 541 ) ZOOM

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 04552

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Gubcsi Lajos Levente, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes alapanyagokból előállított kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; bőrápoló és fejbőr ápoló

készítmények; hajerősítő és hajápoló készítmények; pszoriázis és ekcema kenőcsök és krémek; bőrszépítő és

sebgyógyulást segítő kenőcsök és krémek;fekélyre, aranyérre, trombózisos lábra való kozmetikai készítmények;
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 szemtisztító készítmények; szemcseppek.

 29    Hal- és húskivonatok; gyümölcs és zöldségkoncentrátumok; étkezési olajok; szárított és főzött gyümölcsök

 és zöldségek; szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek koncentrátuma és keveréke.

 30    Nem gyógyászati használatra alkalmazott, elsősorban növényi eredetű élelmiszerek és étrend-kiegészítők,

 zöldség, gyümölcs, gyógynövény koncentrátumok és italok; fűszerkészítmények; teák; ecetek.

 ( 210 ) M 12 04554

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Whirlpool S.A., Brooklin, Sao Paulo (BR)

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

 ( 541 ) EMBRACO POWER IN CHANGE ON

 ( 511 ) 7    Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;

légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,

 szerelvények és részegységek ezekhez.

 ( 210 ) M 12 04555

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Whirlpool S.A., Sao Paulo (ES)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;

légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,

 szerelvények és részegységek ezekhez.

 ( 210 ) M 12 04556

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  Whirlpool S.A., Sao Paulo (ES)

 Órás István, Szentendre (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Hermetikus kompresszorok hűtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez;

légmentesen lezárt egységek és kondenzációs egységek (hűtőberendezésekhez való típusok), alkatrészek, részek,

 szerelvények és részegységek ezekhez.

 ( 210 ) M 12 04557

 ( 220 ) 2012.12.18.

 ( 731 )  "JELI 2000" Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jakabszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a parazitaölő szereket;

műtrágyak, feldolgozott lombtrágyák; nyomelem készítmények növények részére, növények növekedését

 szabályozó készítmények, sók (műtrágya).
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 35    Mások javára, különböző mezőgazdasági vegyi termékek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely

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

 ( 210 ) M 12 04601

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  BVK HOLDING Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04602

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  BVK HOLDING Zrt., 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).

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04604
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 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Somogyi Emese, Nagykovácsi (HU)

 Góra Orsolya, Budaörs (HU)

 ( 541 ) NEZZAN

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlótáskák; bőröndök; kézitáskák; erszények, pénztárcák; hátizsákok; irattáskák;

iskolatáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kulcstokok; levéltárcák; oldaltáskák; tarisznyák; piperetáskák üresen;

ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; utazókészletek

 [bőráruk]; útitáskák; zsákok; zsákok hegymászóknak; zsákok táborozóknak.

  25    Hurkolt/kötöttáruk; kötöttáruk.

 ( 210 ) M 12 04605

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Energy Power Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-toborzás; állásközvetítő irodák; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, hirdetési

 oldalak készítése.

 ( 210 ) M 12 04607

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Tálas Szabolcs, Kalocsa (HU)

 Rudas Valentin, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek (ivóvíz, forrásvíz, ásványi anyaggal dúsított víz, oxigénnel dúsított víz,

 lúgosított vizek, ízesített vizek, gyógyvíz, deuteriummal csökkentett víz) és gyümölcsitalok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 04608

 ( 220 ) 2012.12.20.

 ( 731 )  Pusztáné Gordos Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, 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).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 04611

 ( 220 ) 2007.10.18.

 ( 731 )  Hofmann GmbH Maschinenfabrik und Vertrieb, Hamburg (DE)

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

 ( 541 ) SPOTFLEX

 ( 511 )  7    Útépítő, aszfaltkészítő, útburkoló gépek, útburkolati jelek elhelyezésére szolgáló gépek.

  37    Útburkolás, útburkolati jelek elhelyezése és javítása, útjelzők elhelyezése.

 ( 210 ) M 12 04641

 ( 220 ) 2012.12.21.

 ( 731 )  Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Ásványi savak, citromsav ipari használatra, desztillált víz, detergens adalékok benzinhez, diatómaföld,

dolomit ipari használatra, emulgeátorok, felületaktív anyagok, foszfátok [trágyák], foszforsav, hidrogén-peroxid,

ioncserélők [vegyi termékek], iparivegyi termékek, kalcium sói, kazánkőlerakódást gátló szerek, kazánkőoldó

szerek, kálisó, kénsav, klór, kovaföld, mangán-dioxid, marólúgok ipari használatra, marónátron ipari használatra,

nátriumsók [vegyi termékek], nátriumsók [vegyi termékek], sók iparihasználatra, sók [vegyi termékek], hígított

sósav, szén szűrőként, szilikátok, szűrőanyagok [feldolgozatlan műanyagok], szűrőanyagok [növényi anyagok],

szűrőanyagok [vegyi termékek], tisztítószerek a termelési eljárás során való felhasználásra, vassók,vegyi

adalékanyagok gombaölő szerekhez, vegyi anyagok radiátorok vízöblítéséhez, vízkő-eltávolító készítmények,

 nem háztartási használatra, vízlágyító készitmények, víztisztító vegyi termékek.

 5    Algicidek, ásványvíz-sók, biocidok, fertőtlenítő [csíraölő] szerek, gombaölő szerek, fungicidek.

6    Biztonsági fémláncok, csatlakozók fémből, csőbilincsek, konzolok építményekhez, csőelágazások fémből,

csőhálózat fémből, esőtoldatok fémből, csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez,

erősítő, merevítőanyagok, fémből, csövekhez;erősítőanyagok, vázanyagok fémből, gépszíjakhoz; erősítőanyagok,

vázanyagok fémből, gépszíjakhoz; fémcsövek, fémkeretek építményekhez; fémkonténerek (tároláshoz,

szállításhoz), fémtartályok, kádak, medencék fémből; lefolyócsövek fémből, lefolyók,vízlevezető csatornák

 fémből, merevítőlemezek, vízcsövek fémből, vízvezeték szelepek fémből.

7    Adagolók [géprészek], aggregátorok, ásványvíz gyártásához készülékek, centrifugálszivattyúk, centrifugák

[gépek], iszapgyűjtők [gépek], italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus), kondenzátorok,

gőzleválasztók [géprészek], szabályozók[géprészek], szelepek [géprészek], szennyvízporlasztók, szeparátorok,

szivattyúk, szivattyúk [gépek], szűrőgépek, szűrőprések, tápvízszabályozók, tisztítógépek és berendezések,

 elektromos; vízkezelő berendezések.

9    Desztillálóberendezések tudományos használatra, dózismérők, doziméterek, elektrodinamikus; készülékek

jelek távirányítására, ellenőrzőberendezések, elektromos; elosztódobozak [elektromosság], hőmérők, nem

gyógyászati használatra; ipari műveletektávirányítására szolgáló elektromos berendezések; kapcsolódobozok

[elektromosság], mérőműszerek, nyomásjelzők, nyomásmérők, ózonizátorok, ózonizálók, sótartalommérők,

 sófokolók.

 19    Nyomócsövek, nem fémből; szennyvízcsövek, lefolyócsövek, nem fémből; úszómedencék [nem fém

szerkezetek], utcai vízlevezető csatornák, nem fémből; vezetékek, nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

 berendezésekhez; vízvezeték szelepek nem fémből vagyműanyagból, vízvezetékek, nem fémből.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása, építés, építkezések felügyelete [irányítás], építmények

lebontása, fertőtlenítés, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, kazánok tisztítása és javítása,

 vízvezeték-szerelés.
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 42    Építési tervkészítés, építészet, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok

készítése, számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring], vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás,

 vegyészeti szolgáltatások,vízelemzés.

 ( 210 ) M 13 00003

 ( 220 ) 2012.12.28.

 ( 731 )  ACCLIVITAS Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  dr. Szováti Szabolcs, Sopron

  

( 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).

 ( 210 ) M 13 00014

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  Opauszki Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) CORVINUS CAFE

 ( 511 )   43    Koktélbár; kávézó.

 ( 210 ) M 13 00015

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  Opauszki Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) SALVATORE

 ( 511 )   32    Szörpök; szirupok; gyümölcs szirupok.

  33    Likőrök.

 ( 210 ) M 13 00017

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Liptovská Ríbezl'ovka

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00018

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Liptovská Citrónovka

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00019

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Liptovská Malinovka

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00020

 ( 220 ) 2013.01.02.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Liptovská Grepovka

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

 áru).

 ( 210 ) M 13 00027

 ( 220 ) 2013.01.04.

 ( 731 )  ISAGRO S.p.A., 20153 Milano (IT)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

  

( 546 )

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

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 13 00043

 ( 220 ) 2013.01.08.

 ( 731 )  KéK Cégcsoport Kereskedő és Kivitelezői Kft., Harta (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) KéK Cégcsoport

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00044

 ( 220 ) 2013.01.08.

 ( 731 )  KéK Cégcsoport Kereskedő és Kivitelezői Kft., Harta (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) KÉK KÖRKÉP

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00045
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 ( 220 ) 2013.01.08.

 ( 731 )  KéK Cégcsoport Kereskedő és Kivitelezői Kft., Harta (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) KéK Csoport

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00046

 ( 220 ) 2013.01.09.

 ( 731 )  Lobkovitzné Mócza Krisztina, Lakitelek (HU)

 Szabó Tibor Imre, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Műzli, kekszek.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek (italok); jegestea.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00048

 ( 220 ) 2013.01.09.

 ( 731 )  Foldana Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

 ( 210 ) M 13 00065

 ( 220 ) 2013.01.11.

 ( 731 )  PepsiCo, Inc., New York (US)

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

 ( 541 ) SCHWIP SCHWAP

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

 és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 13 00068

 ( 220 ) 2013.01.14.
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 ( 731 )  NRG CAR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnárné dr. Szandtner Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00076

 ( 220 ) 2013.01.14.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) 6:3 SZELET

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 13 00078

 ( 220 ) 2013.01.14.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00079

 ( 220 ) 2013.01.14.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00080

 ( 220 ) 2013.01.14.

 ( 731 )  Do International Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  dr. Kriskó Nándor, Balatonalmádi
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( 546 )

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői szolgáltatások

[áruk illetve szolgáltatások beszerzése] másokszámára; eladási propaganda mások számára; hirdetési oldalak

készítése; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatásokügyletekkel kapcsolatban;

marketing; mások árui és szolgáltatási engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; outsorcing szolgáltatás

[üzleti segítségnyújtás]; önköltség-elemzés; piaci tanulmányok; piackutatás; statisztikák összeállítása;

szakmaikonzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés áruk csomagolása; áruk raktározása; látogatások

 tervezése turistáknak; raktározás, tárolás; utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése.

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

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

szolgáltatások; energiatakarékosságitanácsadás; kozmetikai kutatás; környezetvédelmi kutatás; kutatás és

fejlesztés mások részére; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

 tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 13 00090

 ( 220 ) 2013.01.09.

 ( 731 )  Minya Viktória, Budapest (HU)

 ( 541 ) HEDONIST

 ( 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).

 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).

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

 ( 210 ) M 13 00093

 ( 220 ) 2013.01.10.

 ( 731 ) MAFRACHT Nemzetközi Hajózási, Szálítmányozási és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd,Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAHART

 ( 511 )  39    Áruk raktározása, áruszállítás, csomagküldemények elosztása, folyami szállítás, futárszolgálat [üzenetek

vagy áruk továbbítására], fuvarozás uszállyal, gépkocsival történő szállítás, hajórakodás, hajózási szolgáltatások,

helyfoglalás szállítássalkapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, információ

szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, kamionos szállítás, komphajón történő

szállítás, közlekedési információ, látogatások tervezéseturistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, őrzött

értékszállítás, raktározás, tárolás, sétahajó szolgáltatások, szállítás uszállyal, szállítási logisztikai szolgáltatások,

szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,személyszállítás, teheráruk kirakása,

teher(áru)-szállítás, tengeri szállítás, tengeri ügynökség, utasszállítás, ügynökség szállítmányozással
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kapcsolatban, vasúti kocsik bérlete, vasúti szállítás, vízi járművek kölcsönzése, vízi járművek tárolása,

 vízijárművel történő szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 00117

 ( 220 ) 2013.01.16.

 ( 731 )  Nagy Levin 2008 Vendéglátó, Kerekedelmi 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).

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00143

 ( 220 ) 2013.01.21.

 ( 731 )  CMD Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Ádám, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ideértve valamennyi 3.

 osztályba tartozó árut.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészsegugyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtó szerek (herbicidek); ideértve valamennyi 5. osztályba tartozó árut.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; ideértve valamennyi 10. osztályba tartozó árut.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideértve valamennyi 35.

 osztályba tartozó szolgáltatást.

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

 osztályba tartozó szolgáltatást.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, ideértve valamennyi 44. osztályba

 tartozó szolgáltatást.

 ( 210 ) M 13 00147

 ( 220 ) 2013.01.21.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Rt., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) Schlossmühle

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 13 00148

 ( 220 ) 2013.01.21.

 ( 731 )  Kentucky Fried Chiken International Holdings, Inc., Louisville, Kentucky (US)

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

 ( 541 ) KFC SELECT

 ( 511 )   43    Éttermekkel, gyorséttermekkel, kávéházakkal, kantinokkal és gyorsbüfékkel, kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00151

 ( 220 ) 2013.01.21.

 ( 731 )  Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FABBRICA

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00154

 ( 220 ) 2013.01.22.

 ( 731 )  NB1.hu Média Szolgáltató Kft., Budapest (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).

 ( 210 ) M 13 00161

 ( 220 ) 2013.01.22.

 ( 731 )  AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás, nyugdíjpénztár, lakáshitel, lakástakarékpénztár, befektetői alapkezelői tevékenység.

 ( 210 ) M 13 00163

 ( 220 ) 2013.01.22.

 ( 731 )  Déri Szilvia, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 13 00188

 ( 220 ) 2013.01.24.

 ( 731 )  Central Soya Feed Kft., Vajta (HU)

 ( 740 )  dr. Krencz Balázs, Székesfehérvár

  ( 546 )

 ( 511 )   31    Istállótakarmány állatoknak; takarmány; termékek állatok hízlalására.

 ( 210 ) M 13 00195

 ( 220 ) 2013.01.24.

 ( 731 )  Tasi Géza, Kerepes-Széphegy (HU)

 ( 541 ) SZABÓ MAGDA DÍJ

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru);emlékérmék; plakettek; kitűzők.

 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); emléklapok; oklevelek.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); művészeti-, szórakoztatói-, és kulturális díjak, továbbá azokkal

összefüggő rendezvények szervezése éslebonyolítása; kulturális alapítványok működtetése és ezzel összefüggő

 bírálói tevékenységek.

 ( 210 ) M 13 00202

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H okoshitel

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00203

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H okosbetét
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 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00204

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H okoskártya

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00205

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H okosszámla

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00206

 ( 220 ) 2013.01.25.

 ( 731 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) K&H okos számlacsomag

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00245

 ( 220 ) 2011.09.15.

 ( 731 )  INTESA SANPAOLO S.P.A., Milano (IT)

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

 ( 541 ) MAGNIFICA

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 13 00254

 ( 220 ) 2012.11.10.

 ( 731 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Tápanyagok állatok számára.

 ( 210 ) M 13 00255

 ( 220 ) 2012.11.10.
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 ( 731 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők állatok számára.

  31    Tápanyagok állatok számára.

 ( 210 ) M 13 00258

 ( 220 ) 2013.01.30.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00259

 ( 220 ) 2013.01.30.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00263

 ( 220 ) 2013.01.30.

 ( 731 )  Ipoly Cipőgyár Kft., Balassagyarmat (HU)

  
( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00264

 ( 220 ) 2013.01.30.

 ( 731 )  Baumühlnerné Pillmann Andrea, Mezőfalva- Kisvenyim (HU)

 ( 541 ) TUDORMANÓK

 ( 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), DVDk és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

 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).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00272

 ( 220 ) 2013.02.01.

 ( 731 )  Magyarországi Református Egyház, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bakó Szilvia, Budapest

 ( 541 ) CSILLAGPONT

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00273

 ( 220 ) 2013.02.01.

 ( 731 )  Hk Sino-Us Fashion Co., Limited, North Point, Hong Kong (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógéptáskák; számítógéptokok; hordtokok mobiltelefonokhoz; számológépek; tokok kizárólag

fényképészeti készülékek és műszerek részére; napszemüvegek; egerek (informatikai adatfeldolgozó

felszerelések); töltőkészülékek elektromos akkumulátorokhoz;számítógép memóriák; bukósisakok

 sporttevékenységhez.

 18    Utazó ládák; hátizsákok; irattárcák; kézi táskák; sporttáskák; akta táskák; iskolatáskák; bőrszíjak; esernyők;

 ruházat állatoknak.

 25    Ruházat; cipők; kalapok; zoknik; kesztyűk (ruházati cikkek); sálak;bakancsok sportoláshoz; sportcipők;

 vízhatlan ruházat; dzsekik (ruházat).

 ( 210 ) M 13 00280

 ( 220 ) 2013.02.04.

 ( 731 )  Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés-oktatás; szakmai képzés; táncművészeti és kulturális szórakoztatás.

 42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység; kutató szolgáltatások a

 táncművészet területén.
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 ( 210 ) M 13 00281

 ( 220 ) 2013.02.04.

 ( 731 )  Glatz Ferenc, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

 41    Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

 elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  42    Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 00282

 ( 220 ) 2013.02.04.

 ( 731 )  Glatz Ferenc, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

 41    Fényképészet; elektronikus desktop kiadói tevékenység; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; iskolai szolgáltatások [képzés]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

 elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  42    Tudományos kutatás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 13 00288

 ( 220 ) 2013.02.05.

 ( 731 )  VPP ENERGY Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; villamosenergia; földgáz; biomassza.

9    Tudományos célra szolgáló, földmérő, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(jelügyeleti)berendezések és felszerelések; elektromos mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és

felszerelések; elektromos energia vezetésére,kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; áram-egyenirányítók, árammegszakítók; dugaszolóaljzatok,

dugaszok, elektromos csatlakozások; csatlakozások, kábelsaruk; elektromos csatlakozódobozok; csatlakozók,

konnektorok; elektromos csatolások, kötések; elektromos veszteségjelző készülékek; elektromos elemek;

elektromos ellenállások; elektromos ellenőrzőberendezések; elektromos elosztódobozok; elektromos

elosztópultok; elektromoselosztótáblák; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; integrált áramkörök;

inverterek, áramirányítók; elektromos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; kapcsolótáblák; elektromos
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kábelek; elektromos kollektorok; elektromos kondenzátorok; elektromoskonverterek; lemezek elektromos

akkumulátorokhoz; elektromos mérőkészülékek; nyomtatott áramkörök; szünetmentes áramforrások; tartók

elektromos tekercsekhez; elektromos tekercsek; töltőkészülékek elektromos elemekhez; transzformátorok;

tranzisztorok;triódák; elektromos vezetékcsatlakozások; elektromos vezetékcsatornák; elektromos vezetékek;

elektromos vezetők; vezérlőpult; elektromos zárak; földgáz energia vezetésére, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekés berendezések; hőenergia vezetésére, átalakítására,

tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, villamos energia kereskedelem, földgáz kereskedelem, üvegházhatású

gázok kibocsátási egységének kereskedelme, hőenergia kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; általános vállalati kommunikáció,szponzoráció, támogatások és stratégiai együttműködések

kommunikációs,értékesítési vagy társadalmi felelősségvállalási céllal; áruk és szolgáltatások bemutatása

kommunikációs médiában; eladásösztönzés; direkt marketing, online marketing, telemarketing;promóció

kereskedelmi célból, beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propaganda mások számára; gazdasági

előrejelzések; információ és tanácsadás fogyasztóknak; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; adatbázis menedzsment;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények

szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; mások árui és szolgáltatásaiengedélyezésének kereskedelmi

adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás

üzletvezetéshez;statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási

megrendelések ügyintézése; elektronikus és telefonos ügyfélszolgálat; ügyfélkapcsolati rendszer szolgáltatás;

 ügyfélkapcsolati rendszerhez biztosított adatfeldolgozás.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;fórumok biztosítása az interneten; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; közlések üvegszálashálózatok útján; mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés;

műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia szolgáltatások;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítéseszámítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján; elektronikus ügyfélkapu

 szolgáltatás; online adatszolgáltatás; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások.

 39    Energiaelosztás; energiatermelés; energia tárolás; villamos energia átalakítása; villamos energia elosztás;

villamos energia tárolás; hőenergia szolgáltatás; hőenergia elosztás; hőenergia tárolás; hőenergia szállítás;

elektronikus úton rögzített adatokvagy dokumentumok fizikai tárolása; információ szállítással kapcsolatban;

 információnyújtás tárolással kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; szállítás csővezetéken.

  40    Energiatermelés; generátorok kölcsönzése; erőművek üzemeltetése; villamos energia szabályozása.

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

és kutató szolgáltatások; energiatakarékossági tanácsadás; fizikai kutatások; kutatás és fejlesztés mások részére;

mechanikai kutatás; műszakikutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes rendszerektávfelügyelete; számítógépes rendszerek

tervezése; gázmotoros kiserőművek termelésirányítása; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés;

 ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés.

 ( 210 ) M 13 00292

 ( 220 ) 2013.02.06.

 ( 731 )  Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Mándi Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

 szervezése; közönségszolgálat; számítógépesnyilvántartások kezelése.

 38    Digitális fájlok továbbítása; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás távközlési

ügyekben; internetes fórumok biztosítása; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép terminálok közötti

összeköttetések; távközlésibeszélgetésterelő és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése

 számítógépes világhálóval; videokonferencia szolgáltatások.

 ( 210 ) M 13 00294

 ( 220 ) 2013.02.06.

 ( 731 )  China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd., Tianhe, Guangzhou (CN)

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

 ( 541 ) SHUANGXI

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra;

szivartartók; cigarettaszipkák; hamutartó dohányosoknak; gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettaszűrők;

 cigarettapapír.

 ( 210 ) M 13 00295

 ( 220 ) 2013.02.06.

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

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

 ( 541 ) A VIDÁMSÁG ÍZE

 ( 511 )   30    Jégkrémek; fagylaltok; fagyasztott cukrászáru.

 ( 210 ) M 13 00317

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) BARCELONA

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00318

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) LONDON

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00319

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) RÓMA

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00320

 ( 220 ) 2013.02.08.
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 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) PRÁGA

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00321

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) BÁZEL

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00322

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) ATHÉN

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00323

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) DUBLIN

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00324

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) ROTTERDAM

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00325

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) FRANKFURT

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00326

 ( 220 ) 2013.02.08.

 ( 731 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) LISSZABON

 ( 511 )   19    Térkövek, járólapok nem fémből; útburkolatok nem fémből.

 ( 210 ) M 13 00336

 ( 220 ) 2013.02.08.
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 ( 731 )  Gelencsér Dentál Kft., Gelencsér Béla, Hévíz (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Fogtechnikai laboratórium által előállított műfogak és fogpótlások.

  44    Fogorvosi ellátás, szakorvosi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 13 00340

 ( 220 ) 2013.02.11.

 ( 731 )  Fővárosi Vízműek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00341

 ( 220 ) 2013.02.11.

 ( 731 )  Fővárosi Vízműek Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bunda Rita Anikó, Budapest

 ( 541 ) Víztiszta szakértelem

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

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00394

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  COPY DEPO Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vigh Károly, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  16    Írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével).

 ( 210 ) M 13 00395

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) JODOSEPT

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek.
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 ( 210 ) M 13 00398

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Ludos Potest Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Zsófia, Dr. Mészáros Zsófia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CSODÁK PALOTÁJA

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyiáru).

 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).

 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) valamint szórakoztatva oktatás, tudományos ismeretek és fizikai

jelenségek bemutatása játékos formában,tudományos ismeretek és fizikai jelenségek bemutatása interaktív

formában; tudományos célú kiállítások, bemutatók szervezése; szabadidős eszközök rendelkezésre bocsátása;

filmvetítés; tudományos oktató előadások szervezése és tartása; tudományos,kulturális és oktatási célú

 rendezvények szervezése és tartása.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00400

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Paprika Csárda, ahol a magyar ízek otthon vannak...

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatások, panziók, egyéb ideiglenes szállásadás, csárda, éttermek, bár, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 13 00401

 ( 220 ) 2013.02.15.

 ( 731 )  Bolgár Iván, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Papír áruk.

  41    Show-műsorok.

 ( 210 ) M 13 00424

 ( 220 ) 2013.02.18.

 ( 731 )  JT INTERNATIONAL S.A., Geneva 26 (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

 dohányzási cikkek; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 210 ) M 13 00440

 ( 220 ) 2013.02.19.

 ( 731 )  Bencés Ásványvíz Palackozó és Kereskedelmi Kft., Ravazd (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

 és más készítmények italokhoz (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 13 00443

 ( 220 ) 2013.02.20.

 ( 731 )  Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Duna House Összehozzuk Önnek
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 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 13 00457

 ( 220 ) 2013.02.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EKVAMER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 13 00490

 ( 220 ) 2013.02.25.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) NEO CITRAN COMBO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények köhögés, megfázás, allergia és influenzás tünetek kezelésére.

 ( 210 ) M 13 00505

 ( 220 ) 2013.02.26.

 ( 731 )  Kereszty Flóra, Budapest (HU)

 Kolossváry Kinga, Budapest (HU)

 ( 541 ) FLOKING

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 13 00529

 ( 220 ) 2013.02.27.

 ( 731 )  Nemzeti Külgazdasági Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Szilárd, 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).

 ( 210 ) M 13 00537

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)
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 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Négy évszak sonka Ősz

 ( 511 )   29    Sonka, sonkafélék.

 ( 210 ) M 13 00538

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Négy évszak sonka Nyár

 ( 511 )   29    Sonka, sonkafélék.

 ( 210 ) M 13 00539

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Négy évszak sonka Tavasz

 ( 511 )   29    Sonka, sonkafélék.

 ( 210 ) M 13 00540

 ( 220 ) 2013.02.28.

 ( 731 )  Raab Silver Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, ékszerdobozok.

 ( 210 ) M 13 00662

 ( 220 ) 2013.03.12.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és

 fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
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 35    Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy

tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi

vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online

reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,

 marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,

gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ

szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,

 kivitelezése.

 42    Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai

tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a

diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai

 szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.

 44    Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,

gyógyszerválaszkészség meghatározása genetikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek

 felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.

 ( 210 ) M 13 00663

 ( 220 ) 2013.03.12.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömőanyagok és

 fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 35    Gyógyszerészeti és diagnosztikai termékekkel kapcsolatos marketing-tevékenység; orvosi reklámozás,

különböző célcsoportok felé irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy

tanácsadás gyógyszerészeti vagy orvosi vagydiagnosztikai területen; számítógépes adatok kezelése; kereskedelmi

vagy reklámozási célú kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online

reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és gyógyhatású anyagoktörzskönyveztetése,

 marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal, gyógyszerészettel és diagnosztikával kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és

diagnosztikai témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi,

gyógyszerészeti és diagnosztikai tárgyúkiadványok, könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása, információ

szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati és diagnosztikai témájú kiállítások szervezése, lebonyolítása,

 kivitelezése.

 42    Gyógyszerészeti, vegyészeti és diagnosztikai kutatások, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai

kipróbálása, gyógyszer és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, gyógyszerészeti, orvosi vagy diagnosztikai

tárgyú kiállítások szervezése,lebonyolítása, kivitelezése, tanácsadó tevékenység az orvostudomány, a

diagnosztika vagy a biotechnológia területén, diagonosztikai kitek fejlesztése és gyártása, labordiagnosztikai

 szolgáltatások kifejlesztése, üzemeltetése és értékesítése.

 44    Orvosi és diagnosztikai szolgáltatások, különféle betegségek diagnosztizálása, genetikai diagnosztika,
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gyógyszerválaszkészség meghatározása genetikai módszerekkel, onkológiai és krónikus gyulladásos kórképek

 felismerése, mérése, osztályozása informatikaivagy laboratóriumi módszerekkel.

 ( 210 ) M 13 00758

 ( 220 ) 2013.03.20.

 ( 731 )  KASTÉLYHOTEL Sárvár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balázs László, Budapest

 ( 541 ) KASTÉLYHOTEL SASVÁR

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

 valamennyi szolgáltatás).

A rovat 149 darab közlést tartalmaz.
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