
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.894

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 08 03509

 ( 220 )  2008.11.11.

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

 ( 541 )  iStore

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

 ( 111 )  209.043

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03325

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  A & I Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Nagy Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; betörésgátló felszerelések,

elektromos; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek kivételével; chipek

[integrált áramkörök]; csengők[riasztóberendezések]; elágazódobozok [villamosság]; elektronikus jeladók; GPS

készülékek; időregisztráló készülékek; integrált áramkörök; inverterek, áramirányítók [elektromosság]; kódolt

mágneskártyák; mágnesek; mágneses adathordozók; mágnesesszemélyazonosító karkötők; memóriakártyák,

intelligens mikrokártyák; műholdas navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; nyomtatott áramköri

lapok; nyomtatott áramkörök; olvasóegységek [informatika]; parkolóórák; processzorok (központiadatfeldolgozó

egységek]; riasztók; személyazonosító kártyák, mágneses; szünetmentes áramforrások; távirányító készülékek;

útjelzők, világító vagy mechanikus; vonalkód leolvasók; arcfelismerő eszközök; ujjlenyomat olvasók; beléptető

rendszerek; beléptetőrendszer központi panelok; proximity jeladó olvasók (beléptető kártya/jeladó olvasók);

munkaidő nyilvántartók; forgalom irányító eszközök (sorompók, forgóvillák, személykapuk); mágneszárak és

ajtótartó mágnesek; jel átalakítók (RS485-RS232-US8-TCP/IP);önálló működésű beléptető egységek (standalone

 és szállodai zárak).

 ( 111 )  209.128

 ( 151 )  2013.05.08.

 ( 210 )  M 12 02546

 ( 220 )  2012.07.17.

 ( 732 )  Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)

 VK-Pharma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek, vizek [italok].

 ( 111 )  209.441

 ( 151 )  2013.04.22.

 ( 210 )  M 12 02552

 ( 220 )  2012.07.17.

 ( 732 )  Molnár Imre, Demecser (HU)
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( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.455

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02299

 ( 220 )  2012.07.03.

 ( 732 )  PANZI-PET Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra, parazitaölő készítmények, parazitaölő szerek,

 állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

 31 Hal liszt állati fogyasztásra; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak.

 ( 111 )  209.481

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03924

 ( 220 )  2012.10.16.

 ( 732 )  GYSEV Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Homoky Tünde, Sopron

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.482

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03121

 ( 220 )  2012.08.30.

 ( 732 )  BARANYA ASZFALT Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 10. szám, 2013.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1090



 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.483

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03125

 ( 220 )  2012.08.30.

 ( 732 )  Tejmanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság, Konyár (HU)

 ( 740 )  Gombos László, Berettyóújfalu

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek; joghurt; kefir.

 ( 111 )  209.484

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03324

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Signtech Debrecen Kft., Debrecen (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  6 Cégtáblák.

 ( 111 )  209.485

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03535

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  Ubrankovics Erdészeti és Faipari Kft., Ágfalva-Liget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építés, építkezések felügyelete, építmények lebontása.

 40 Feldolgozás, famegmunkálás.

42 Építési tervkészítés, belsőépítészet, építészet, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok

 készítése.

 ( 111 )  209.486

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 03119

 ( 220 )  2012.08.30.

 ( 732 )  Joseph Company International, Inc., Irvine, California 92614 (US)

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

 ( 541 )  CHILL CAN

 ( 511 ) 21 Élelmiszer vagy ital tárolására szolgáló tartály, a tartály belsejében a benne tárolt élelmiszerrel vagy itallal

 érintkező módon rögzített, folyadékzárt/tömített hőcserélővel.

 ( 111 )  209.487

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 04117

 ( 220 )  2012.11.07.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGIDON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.488

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 04118

 ( 220 )  2012.11.07.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.489

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 04121

 ( 220 )  2012.11.07.

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

 ( 541 )  MOON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.490

 ( 151 )  2013.04.25.

 ( 210 )  M 12 04124

 ( 220 )  2012.11.07.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.503

 ( 151 )  2013.04.30.

 ( 210 )  M 12 03517

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  Pentatrade Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Kutatások gazdasági és kereskedelmi ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, gazdasági elemzések és

 prognózisok összeállítása, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás és szolgáltatás, irodai munkák.

 41 Tanfolyamok és képzések szervezése, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

42 Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, számítástechnikai hardver és szaftvertanácsadás, -fejlesztés,

-szolgáltatás, számítógépes hálózatok tervezése és működtetése, szoftverek kidolgozása, adaptálása, működtetése.

 ( 111 )  209.504

 ( 151 )  2013.04.30.

 ( 210 )  M 12 03736

 ( 220 )  2012.10.03.

 ( 732 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vittay Dorottya, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; gyógyteák; herbateák; étrendkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; gyógyfüves

étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; minden előbbemlített áru szemmel kapcsolatosan, továbbá szemmel

kapcsolatos egészségügyi problémák, betegségek és elváltozások megelőzésére és kezelésére; készítmények az

egészséges szem karbantartására; készítmények látási képesség megőrzésére; készítmények látásiképesség

 javítására; vitaminkészítmények a látási képesség megőrzésére és/vagy javítására; szemvizek és szemcseppek.

 ( 111 )  209.505

 ( 151 )  2013.04.30.

 ( 210 )  M 12 03335

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft., Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyhatású adalékanyag; iszap (orvosi).

 44 Masszázs; hévízi iszappal történő orvosi (svéd) masszázs.

 ( 111 )  209.506

 ( 151 )  2013.04.30.

 ( 210 )  M 12 03533

 ( 220 )  2012.09.27.

 ( 732 )  Dél-Baranyáért Alapítvány, Siklós (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Balázs, Dr. Horváth Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ős-Dráva program

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.507

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03851

 ( 220 )  2012.10.11.

 ( 732 )  DiVino Franchise Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békés Ádám, Budapest

 ( 541 )  DiVino

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.508

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 04251

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  TYMBARK-MWS Sp. z o. o. S.K.A., Tymbark (PL)

 ( 740 )  Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

 ( 541 )  CitroSztár

 ( 511 ) 32 Szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;szörpök és más

készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes

gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok,alkoholmentes koktélok,eszenciák italok előállításához, limonádék,

 smoothie-k[gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 ( 111 )  209.509

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03647

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  ICT Európa Tenderház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ICT EURÓPA TENDERHÁZ

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.510

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 02733

 ( 220 )  2012.07.31.

 ( 732 )  Layer Kft., Szeghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.511

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 04254

 ( 220 )  2012.11.19.

 ( 732 )  FORNAX Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczó Dániel, Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

működő készülékekhez;regiszterespénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,számítógépek;

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.512

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 04248

 ( 220 )  2012.11.16.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina, Szerencsejáték Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.513

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 02836

 ( 220 )  2012.08.07.

 ( 732 )  EU-FERR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nádudvar (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.514

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03439

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  Süttői Travertin Márványlapgyártó Kft., Süttő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 ( 111 )  209.515

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 04037

 ( 220 )  2012.10.29.

 ( 732 )  Umwelt Technik Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

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

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.516

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03850

 ( 220 )  2012.10.11.

 ( 732 )  Poli Computer PC Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.517

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03451

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

szereplő valamennyi áru). 

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi áru).

13 Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 15 Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

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

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

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

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

 falikárpitok (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).

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

 ( 111 )  209.518

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03042

 ( 220 )  2012.08.23.
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 ( 732 )  Coca-Cola Adria d.o.o.(a company indorporated under the laws of the state of Croatia), Zagreb (HR)

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

 ( 541 )  BISTRA

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

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

 ( 111 )  209.519

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03453

 ( 220 )  2012.09.24.

 ( 732 )  Magyar Termék Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

szereplő valamennyi áru). 

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi áru).

13 Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 15 Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

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

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  209.520

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 01960

 ( 220 )  2012.06.05.

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SYNTESE

 ( 511 ) 1 Vegyi és biokémiai termékek gyógyszerészeti készítmények és anyagok előállításához, amelyek a Mesalazine

hatóanyagot tartalmazzák, vegyi és biokémiai termékek tudományos használatra, amelyek a Mesalazine

hatóanyagot tartalmazzák, nyersanyagokgyógyszerészeti készítményekhez, amelyek a Mesalazine hatóanyagot

 tartalmazzák.

 ( 111 )  209.521

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03317

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  OLD FLAT Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  trafiq

 ( 511 ) 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).

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

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

jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás). 

 ( 111 )  209.522

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03319

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  OLD FLAT Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  209.523

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03320

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Molnár Dorottya, Budapest (HU)

 ( 541 )  THE SENSE

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

drágakövek; órák és más időmérő eszközök- ékszerek; fülbevalók; gyűrűk; karórák; kulcskarikák és a hozzájuk

 tartozó díszek; láncok; medálok;nyakláncok; karkötők.

18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök;

esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok - bőröndök, kézitáskák; ernyők,

esernyők; erszények, pénztárcák; kézitáskák;kofferek; levéltárcák; piperetáskák üresen; mobiltelefon és tablet

 hátlapok, tokok.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák - árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; információ és tanácsadás

fogyasztóknak; kereskedelmi vagy reklámcélúkiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; partyszervezés; marketing; internetes kommunikáció; közösségi oldal üzemeltetése; weboldal

 üzemeltetés; blogírás.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálóhoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; webshop

 üzemeltetés; internetes kommunikáció; közösségioldal üzemeltetési; weboldal üzemeltetés; blogírás.

 ( 111 )  209.524

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03321

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  Epho Tanácsadó és Pénzügyi Kft., Jászapáti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletviteli, egyéb vezetési

 tanácsadás.

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; szakmai, tudományos,

 műszaki tevékenység,természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés.

 ( 111 )  209.525
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 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03326

 ( 220 )  2012.09.14.

 ( 732 )  KOLIKEN Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  KOLIKEN

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok és egyéb emberi erővel, illetve

 segédmotorral hajtott járművek; valamennyi 12. osztályba tartozó kerékpár alkatrész és kiegészítő.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kerékpár karbantartás, javítás és szervízvizsgálat.

 ( 111 )  209.526

 ( 151 )  2013.05.02.

 ( 210 )  M 12 03654

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  AIRMATIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

  
( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.528

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 01124

 ( 220 )  2012.04.03.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Milliomost keresünk

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek

 (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.529

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 02635

 ( 220 )  2012.07.24.

 ( 732 )  Szilvási Máté, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.530

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03001

 ( 220 )  2012.08.21.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Edina, Budapest

 ( 541 )  Okoslottó

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari

 cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió- programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.531

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03074

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  KENÓ

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari

 cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.532

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 11 01748

 ( 220 )  2011.06.06.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár
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( 554 )

 ( 511 )  30 Aromák, az illóolajok kivételével, aromák italokhoz, az illóolajok kivételével.

 ( 111 )  209.533

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03007

 ( 220 )  2012.08.21.

 ( 732 )  Denti-Cure Kft., Algyő (HU)

 ( 541 )  DENTI-CURE KFT.

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások; fogászat.

 ( 111 )  209.534

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03490

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  GDBS International Kft., Székesfehérvár (HU)

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

 ( 541 )  timebasedsolutions.com

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.535

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 04013

 ( 220 )  2012.10.26.

 ( 732 )  XIXO WATER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLACK & FLASH

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

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.
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 ( 111 )  209.536

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03405

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Kozmas Damján Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Betegápolás, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, gyógyászati berendezés

bérbeadása, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, orvosi klinikák szolgáltatásai, orvosi

rendelők, orvosi szolgáltatások,terápiás szolgáltatások, orvosi diagnosztika, humán endoszkópos vizsgálatok,

 radiológiai vizsgálat, sebészeti beavatkozás.

 ( 111 )  209.537

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03070

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Többet takar!

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.538

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03409

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 42 Számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;

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

rendszerek tervezése; számítógépprogramokkidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  209.539

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 01112

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  Kincsem Lovaspark Kft., Tápiószentmárton (HU)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KINCSEM

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek;

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, sajtótájékoztatók,

versenyek szervezése; állatok idomítása, betanítása, kiképzése, verseny előtti felkészítése; sportpályák, stadionok

 működtetése.

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása; kutatási és szakvéleményezési szolgáltatások.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; szállodai és kemping szolgáltatások.

 44 Higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások; állattenyésztés.

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  209.540

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 01929

 ( 220 )  2012.06.04.

 ( 732 )  BONO-99 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Bútorok, bútorpolcok.

 35 Árubemutatás.

 37 Bútorasztalos munkák, javítás.

 ( 111 )  209.541

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03403

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Printer-Partner Kft., Sajópálfala (HU)

 ( 740 )  Tankoczi Zsombor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  209.542

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03411

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Pékmester Biscuits Kft., Balatonkenese (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok; só.

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  209.543

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03071

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Skandináv lottó

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.544

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03073

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Hatoslottó

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.545

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03078

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
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41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.546

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03200

 ( 220 )  2012.09.06.

 ( 732 )  Petfarm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Terráriumok, szobai terráriumok (viváriumok), madárfürdők, madárkalitkák, alomtartó dobozok (tálcák)

lakásban tartott kis állatoknak, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, akváriumok (szobai), fésűk állatoknak,

 gyűrűk madaraknak, lókefék.

 31 Élő állatok, tápanyagok és almok állatok számára.

35 Terráriumok, szobai terráriumok (viváriumok), madárfürdők, madárkalitkák, alomtartó dobozok (tálcák)

lakásban tartott kis állatoknak, ketrecek kedvtelésből tartott állatoknak, akváriumok (szobai), fésűk állatoknak,

gyűrűk madaraknak, lókefékkel valókereskedelem, reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  209.547

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03606

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Learning Innovation Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41 Oktatás.

 ( 111 )  209.548

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 02805

 ( 220 )  2012.08.06.

 ( 732 )  R-COOP 3 Termelő és Kereskedelmi Kft., Szeged-Szőreg (HU)

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

 ( 541 )  armárium

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  209.549

 ( 151 )  2013.05.03.
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 ( 210 )  M 12 03060

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások,

poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok

 kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  209.550

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 11 03938

 ( 220 )  2011.12.13.

 ( 732 )  Perger Gabriella, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Bánfi és Tamasi Ügyvédi Iroda, dr. Tamasi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, ezeken belül díszítő matricák kozmetikai

használatra, balzsamok nem gyógyászati használatra, bőrfehérítő krémek, bőrfehérítő termékek, bőrkonzerváló

szerek (kenőcsök), dezodorálószappanok, áloé vera készítmények kozmetikai célokra, hajfestékek, hajszeszek,

hajhullámosító készítmények, illatszer készítmények, illatszerek, kenőcsök kozmetikai használatra, kozmetikai

szerek szempillákhoz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikaikrémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált

kendők, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai

festékek, műkörmök, műszempillák, napbarnító készítmények, napvédő készítmények (kozmetikumok),olajok

illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, piperecikkek, piperetejek, potpurrik (illatszerek), ragasztószerek

műszempillákhoz, samponok, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek, szappanok, száraz samponok,

sminkek, arcfestékek,sminkeltávolító termékek, sminktermékek, szem(öldök)ceruzák, szempillafesték,

 virágkivonatok (illatszerek), virágokból készített illatszer alapanyagok, szőrtelenítő szerek, szőrtelenítő viasz.

41 Szakmai képzés, ezen belül: akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), szépségversenyek

 szervezése.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezeken belül: fodrászszalonok, hajbeültetés,

 manikűrszolgáltatások, szépségszalonok.

 ( 111 )  209.551

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 01931

 ( 220 )  2012.06.04.
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 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 )  "MAGYAR FÖLDÖN,MAGYAR ÉSSZEL,MAGYAR KÉZZEL"

 ( 511 )  8 Bor lefejtésére szolgáló kézi eszközök.

 11 Alkohol lepárló berendezések.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  209.552

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03380

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Szabó András, Pápa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Újságok, folyóiratok.

 41 Könyv- és újságkiadás.

 ( 111 )  209.553

 ( 151 )  2013.05.03.

 ( 210 )  M 12 03003

 ( 220 )  2012.08.21.

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

 ( 541 )  Citrusliget

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

 parányok.

 ( 111 )  209.554

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 02408

 ( 220 )  2012.07.10.

 ( 732 )  KJKM GMBH Szórakoztató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám, dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Bálok szervezése; cirkuszok; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; éjszakai klubok; élő

előadások bemutatása; fényképészet;filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; hangfelvételek kölcsönzése; játékfelszerelések bérbeadása; játékkaszinók

szolgáltatásai; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás;

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriókszolgáltatásai];

színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

 televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  209.555

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 10. szám, 2013.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1111



 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 04358

 ( 220 )  2012.11.28.

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

 ( 541 )  RUBESSA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.556

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 04356

 ( 220 )  2012.11.28.

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

 ( 541 )  GENTILION

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.558

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03234

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  "Imrei István" Szolgáltató, Szállító és Szállítmányozási Kft., Kunszentmárton (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.559

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03421

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Távadók, transzmitterek [távközlés]; elektronikus jeladók.

 ( 111 )  209.560

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03428

 ( 220 )  2012.09.21.

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

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

 ( 541 )  SALVUS

 ( 511 ) 18 Bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, napernyők, ernyők,esernyők; botszékek; bőröndök,

kézitáskák, erszények, pénztárcák, hátizsákok,válltáskák, kézitáskák, kozmetikai táskák, piperetáskák,

 strandtáskák,ruhatáskák utazáshoz,sporttáskák.
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24 Ágyneműk; arctörlők, arctörülközők textilből; kendők arcfesték eltávolítására textilből, mosdókesztyűk;

textilanyagok lábbelikhez, törülközők; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat kivételével; háztartási textíliák

 (konyhai törülközők,kéztörlők, konyharuhák).

25 Alsóneműk, alvómaszkok, fejfedők kozmetikai és fürdőzési célra, felsőruházat; fürdőköpenyek,

fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdőruhák, fürdősapkák, strandruhák, fürdőszandálok, fürdőcipők,

fürdőpapucsok; textilből készült házicipők, papucsok, lábbelik;köntösök, pongyolák; ingek, pólók, pulóverek;

 sapkák, sálak, tarka selyemkendők, zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  209.561

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03430

 ( 220 )  2012.09.21.

 ( 732 )  VIAT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pereszteg (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.562

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03227

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  Fu Weiguan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.563

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03399

 ( 220 )  2012.09.20.

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

 ( 740 )  Guy Dymschiz, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  209.564

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03418
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 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  CARI-WASH Autómosó Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

  

( 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, levesek, leves

 készítmények, főzelékek, zöldséglevekfőzéshez.

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

péksütemények és cukrászsütemények, palacsinták, kekszek, snack ételek; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup;

 élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,ételízesítők, fűszerek, fűszerkeverékek, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 43 Vendéglátás (élelmezés), éttermek, étkezdék, gyorséttermek, bárok, kantinok, kávéházak.

 ( 111 )  209.565

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03417

 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Innomedio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépprogramok, periféria.

 41 Képzés vállalatirányítási szoftver használatának terén.

 42 Műszaki szolgáltatások; ipari elemző szolgáltatások; számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  209.566

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03222

 ( 220 )  2012.09.10.

 ( 732 )  BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; talajjavító készítmények; talajjavítók; talajkondicionáló vegyi

termékek; mikroorganizmuskészítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra; mikrobiológiai

készítmények mezőgazdasági célra; cellulózbontó mikrobiológiai készítmények; gyógyszeralapanyagok, és

 segédanyagok [vegyi termékek].

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); peszticidek

(kártevő irtószerek); növényvédőszerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; biológiai készítmények állatgyógyászati

 vagy mezőgazdasági használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  209.567

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 03419

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 10. szám, 2013.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1114



 ( 220 )  2012.09.20.

 ( 732 )  Thurzó és társai Egészségügyi Betéti Társaság, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

 41 Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

 44 Orvosi ellátás.

 ( 111 )  209.568

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 12 02639

 ( 220 )  2012.08.15.

 ( 732 )  OWN-X Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szedlár Anna Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépek; nyomtatók számítógépekhez.

 ( 111 )  209.569

 ( 151 )  2013.05.06.

 ( 210 )  M 11 02353

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.571

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 04286

 ( 220 )  2012.11.22.

 ( 732 )  Manna Natúr Kozmetikum Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász György, dr. Juhász György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szappantündér

 ( 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).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.572

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 04482

 ( 220 )  2012.12.11.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  209.573

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02686

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Ital Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok,

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  209.574

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02687

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Ács-i! Autós Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Akkumulátorok, autóakkumulátorok és általában járművek akkumulátorai.

 ( 111 )  209.575

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02883

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kóródi Sándor, Debrecen

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.576
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 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03093

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); továbbá: filmvetítés, filmterjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés

 és szponzorálási tevékenység azelőzőekben felsoroltakkal kapcsolatban.

 ( 111 )  209.577

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03494

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  Realio Informatikai Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.578

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03278

 ( 220 )  2012.09.12.

 ( 732 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok, nevezetesen vodka.

 ( 111 )  209.579

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03283

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 36 Ingatlanügyletek.

 41 Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 111 )  209.580

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03681

 ( 220 )  2012.10.01.

 ( 732 )  Keszthelyi Ottó, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátóipar.

 ( 111 )  209.581

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02892

 ( 220 )  2012.08.10.
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 ( 732 )  Stahl Judit, Budapest (HU)

 ( 541 )  STAHL TV

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.582

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03084

 ( 220 )  2012.08.27.

 ( 732 )  "CZIBERE" Ipari és Kereskedelmi Kft., Gyál (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  209.583

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03092

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CINEMA CITY

 ( 511 ) 41 Film vetítés, film terjesztés, mozik üzemeltetése, hirdetés és szponzorálási tevékenység az előzőekkel

kapcsolatban, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése,

 mozifilmek kölcsönzése, szórakoztatás.

 ( 111 )  209.584

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03095

 ( 220 )  2012.08.28.

 ( 732 )  Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, Hajdúszoboszló (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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.585

 ( 151 )  2013.05.07.
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 ( 210 )  M 12 03277

 ( 220 )  2012.09.12.

 ( 732 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warsawa (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok, nevezetesen vodka.

 ( 111 )  209.586

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03289

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Reklámkocsma Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41 Rendezvényszervezés; konferenciák szervezése, lebonyolítása; kongresszusok lebonyolítása; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás; oktatás; szakmai és szórakoztató előadások

 szervezése,lebonyolítása.

 43 Vendéglátóipar; rendezvényhez termek kölcsönzése; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  209.587

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03477

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  Szent Antal Pincészet Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szigliget (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szent Antal Pince

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

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

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

 áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.588

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03487

 ( 220 )  2012.09.25.

 ( 732 )  TM Öntöde Kft., Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, kereskedelem.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (a nizzai osztályozás betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatásra).

 40 Anyagmegmunkálás (a nizzai osztályozás betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatásra).

 ( 111 )  209.589

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 01166

 ( 220 )  2012.04.06.

 ( 732 )  Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Aniot Péter, Budapest

 ( 541 )  Magyarország legnagyobb őszibarack feldolgozója, a SIÓ

 ( 511 ) 29 Magyarországról származó gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

 paradicsomlé főzéshez.

 30 Tea; tea alapú italok.

32 Magyarországról származó alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok; ásványvizek [italok]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italok

előállításához; limonádék; paradicsomlevek [italok];smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas italok;

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

 ( 111 )  209.590

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02145

 ( 220 )  2012.06.21.

 ( 732 )  Töreky Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Borítékok (papíripari); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzők,

 címbélyegek; grafikus ábrázolások; hírlevelek; levélpapír; prospektusok; újságok.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közlemények átírása; közvéleménykutatás;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakészállapotba hozása; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás;

 üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás.

 36 Pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 ( 111 )  209.591

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02331

 ( 220 )  2012.07.04.

 ( 732 )  "AKEBA" Mélyépítő és Szolgáltató Kft., Mohács (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 10. szám, 2013.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1121



  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  209.592

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02510

 ( 220 )  2012.07.13.

 ( 732 )  Exicom Rendszerház Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Fénymásoló papír; fotópapír; papír fénymásoláshoz; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; szövet

 fénymásoláshoz.

9 Adatfeldolgozó készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok, elektromos; antennák; anyagok

elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek]; audiovizuális tanítási eszközök; állványok fényképezőgépekhez;

CD-ROM (kompakt) lemezek; chipek [integráltáramkörök]; csatlakozó dobozok [elektromosság]; csatolók

[informatika]; csuklótámaszok számítógép használathoz; DVD-lejátszók; egér [informatikai]; egér-alátétek;

elemek, elektromos; ellenállások, elektromos; fax-berendezések; fejhallgatók; félvezetők;fényemittáló diódák

[LED-ek]; fényképezőgépek; fénymásoló gépek; GPS készülékek; hajlékony (floppy) lemezek; hangfelvevő

készülékek; hangfelvételhordozók; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók; háromlábú állványok

fényképezőgépekhez; hordozhatómédialejátszók; hordozható telefonok; integrált áramkörök; interfészek

[informatika]; kábelek, elektromos; koaxiális kábelek; compakt (CD) lemezjátszók; kondenzátorok, elektromos;

konverterek, elektromos; lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez;mágneses adathordozók;

mágneslemezek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérőberendezések, mérőműszerek; mikrofonok;

mikroprocesszorok; modemek; monitorok [számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; műholdas

navigációs készülékek;navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez;

olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített optikai adathordozók; optikai

lemezek; optikai üvegszálak [fényvezető szálak]; összeadógépek;pendrájvok [USB]; processzorok [központi

adatfeldolgozó egységek]; rádiótelefon készülékek; scannerek, optikai letapogatók [informatika]; szavazógépek;

számítógép billentyűzetek számítógép memóriák; számítógép programok [letölthető]; számítógépek;számítógépes

játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített; számológépek; szoftverek, rögzített;

szövegszerkesztő gépek; szünetmentes áramforrások; telefon üzenetrögzítők; telefonhallgatók; telefonhuzalok;

telefonkagylók;telefonkészülékek; televíziós készülékek; vakuk [fényképészet]; vetítővásznak; vetítővásznak

[fényképészet]; vezetékcsatornák, elektromos videokamerák; videokazetták; videomagnók, képmagnók;

 videoszalagok; villamos kábelek; vonalkód leolvasók.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [web szerverek]

bérlete; kutatás és fejlesztés mások részére;mechanikai kutatás; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység;

műszaki tervtanulmányok készítése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógépszoftver tanácsadás; számítógép

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes

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

tervezése;számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok
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kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

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

 ( 111 )  209.593

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02515

 ( 220 )  2012.07.13.

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

 ( 541 )  ELIXIW

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  209.594

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02689

 ( 220 )  2012.07.26.

 ( 732 )  Jorga András, Csömör (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapuvári Krisztina, Körmend

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Ágybetétek (matracok).

 ( 111 )  209.595

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02690

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Keczán és Társa Kft., Nyíradony (HU)

 ( 740 )  Tankóczi Zsombor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Gépkocsik karbantartása és javítása, járművek karbantartása.

 ( 111 )  209.596

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 02889

 ( 220 )  2012.08.09.

 ( 732 )  SZENTKIRÁLYI ÚJ TAVASZ Kft, Szentkirály (HU)

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

 ( 541 )  SZENTKIRÁLYI ÚJ TAVASZ

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

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

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

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

 friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.597

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03276

 ( 220 )  2012.09.12.

 ( 732 )  "UNIFORM" Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Építésben az "UNIFORM" Kft-re mindig számíthat!

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; állványozás; építés.

 ( 111 )  209.598

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03282

 ( 220 )  2012.09.13.

 ( 732 )  Manhattan Development Global Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Faludi Zoltán, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 36 Ingatlanügyletek.

 41 Sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

 ( 111 )  209.599

 ( 151 )  2013.05.07.

 ( 210 )  M 12 03378

 ( 220 )  2012.09.18.

 ( 732 )  Gold Acél Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  GOLD ACÉL

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.619

 ( 151 )  2013.05.08.

 ( 210 )  M 12 03532

 ( 220 )  2012.09.26.

 ( 732 )  Allianz Hungária Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Hungária Biztosító

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  209.621
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 ( 151 )  2013.05.08.

 ( 210 )  M 03 01621

 ( 220 )  2003.04.15.

 ( 732 )  Kincsem Lovaspark Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  KINCSEM

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

 lekvárok, kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étolajok és étzsírok, salátaöntetek; konzervek.

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

 szörpök és más készítmények italok előállításához.

 33 Alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  209.641

 ( 151 )  2013.05.09.

 ( 210 )  M 12 03349

 ( 220 )  2012.09.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Üdítő.

 ( 111 )  209.653

 ( 151 )  2013.05.14.

 ( 210 )  M 11 03814

 ( 220 )  2011.11.30.

 ( 732 )  RANDOLPH Investment Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Judit Csilla, Dr. Nagy Judit Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,hanglemezek;

regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezésekés számitógépek; tűzoltó készülékek,

kifejezetten kivéve a következő árukat és szolgáltatásokat: árusító automaták, kiadó automaták, visszavevő

automaták, (pénzzel működtetett), valamint a fent említett automaták részei; pénzszámoló automaták éspénzváltó

automaták; videojátékok külső képernyő vagy monitor kiegészítő készülékeinek formájában; elektromos,

elektronikus optikai vagy automata készülékek, adathordozók, kártyaalakú igazolványok és hitelkártyák,

bankjegyek és fémpénzek azonosításáraszolgáló automata készülékek; hardverek és szoftverek kaszinótermi

játékok, szerencsejáték automaták, játékgépek video sorsjáték automaták számára,továbbá a fentiekben szereplő

 bármely áru szerencsejáték területén történő alkalmazása.

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

A rovat 113 darab közlést tartalmaz. 
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