
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 02827

 ( 220 ) 2004.07.09.

 ( 731 )  Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim (DE)

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

 ( 541 ) RE-MODEL

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; orvosi és gyógyszerészeti információk rendelkezésre bocsátása az interneten.

 ( 210 ) M 09 02917

 ( 220 ) 2009.10.07.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Semmi sem fogyaszt úgy, ahogy a Turbó Diéta fogyaszt!

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények

 gyógyászati használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 09 03369

 ( 220 ) 2009.11.19.

 ( 731 )  Gerlei Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsignár Bernadette ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) villáminterjú

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 10 00770

 ( 220 ) 2010.03.09.

 ( 731 )  JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU)

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

 ( 541 ) JátékNet

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

 karácsonyfadíszek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 03590

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Reisser Csavar Kft., Szár (HU)

 ( 740 )  dr. Szajki Zoltán, Szajki Ügyvédi Iroda, Tata

  

( 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.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
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rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 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.

 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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 10 03785

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen CH-8240 (CH)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAGYSZERŰ ÍZEK,TERMÉSZETESEN!

 ( 511 )  29    Húskivonatok; konzervált levesek és erőlevesek beleértve leves-sűrítmények és granulált erőlevesek;

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; instant, szárított és fagyasztott levesek; sűrítmények

beleértve leveskockákat, pépeket ésgranulátumokat; húslé keverékek; pürék beleértve paradicsompüré,

sűrítmények beleértve paradicsom sűrítmények és növény-sűrítmények; páclevek; snack ételek és instant snack

ételek, főzésre kész ételek; főzött és konzervált tápanyagok; hűtött ésfagyasztott készételek; készételek és instant

 ételek.

 30    Bevonatok; levesbetétek, nevezetesen kruton, keksz, fűszerek és ezek kombinációja; ízesítők és fűszerek

beleértve ezek szárított, por és pépesített formáit; pácok; sűrítmények; mártások; taco tekercsek; tortillák és

metéltek; rizs, tészta beleértvetöltött tészták; kekszek; papadum (lepénykenyér); szószok beleértve azok

fagyasztott, nedves és száraz formáit; szárított mártás keverékek; hűtött és fagyasztott készételek; snack ételek és

instant snack ételek; használatra kész keverékek fogások ésmártások elkészítéséhez; főzésre kész ételek; rizsből

 és krumpliból készült ételek; szárított, főzött és konzervált tápanyagok; készételek és instant ételek.

 ( 210 ) M 11 01849

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Biztosítás.hu

 ( 511 )   35    Reklámozási és hirdetési szolgáltatások; üzleti tájékoztatás; online kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás és pénzügyi szolgáltatások, alkuszi tevékenység, biztosítási tanácsadás.

 ( 210 ) M 11 01925

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Line Design Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  41    Borokkal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02475

 ( 220 ) 2007.04.20.
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 ( 731 )  CONSOLIDATED ARTISTS B.V., 3012 EP Rotterdam (NL)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; időleges szállásadás; motel- és szállodai szálláshelyek; szállodai szállásadás;

üdülők, szobák reggelivel, üdülőtábor (szállásadás); szobák lefoglalása; szállodai foglalások utazóknak; időleges

szállásfoglalások és panziókelőjegyzése; éttermi szolgáltatások (étel); ételek elkészítése elvitelre; önkiszolgáló

éttermek; bárok és sörözők; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; étkezdék; teázók; fagylaltozók;

vendéglátóipari szolgáltatások; tanácsadás és felvilágosítás(nem-üzleti) szálloda- és éttermi szolgáltatásokkal

 kapcsolatban; időleges szálláshelyek és tárgyalók bérlete.

 ( 210 ) M 11 02633

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  dr. Kőmíves Balázs 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) corpus

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; levelező tanfolyamok; akadémiák; on-line elérhető elektronikus publikációk;

 on-line szemináriumok és tréningek.

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

 ( 210 ) M 11 02653

 ( 220 ) 2011.08.22.

 ( 731 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 ) CZIFRA

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

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

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 02733

 ( 220 ) 2011.08.30.

 ( 731 )  Kertész Tamás, Siófok (HU)

 Cseresznyés Ferenc, Siófok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 35    Testnevelési és sportcikkek kereskedelme, ezenbelül különösen sportlétra, és ehhez kapcsolódó gyarkolat

anyagának, szakirodalmának kereskedelme, a Sportlétra című könyv és ehhez kapcsolódó gyakorlati bemutató

 ismertető filmjének különböző adathordozókontörténő kereskedelme.

  40    Sportszergyártás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; Ezen belül különösen: edzői

 tevékenység, sport szabadidős képzés.

 ( 210 ) M 11 02839

 ( 220 ) 2011.09.07.
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 ( 731 )  Astellas Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rátky Miklós, dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Astellas-díj - az év egészségügyi szakdolgozója

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjkiosztó program

 lebonyolítása, díjátadás és azzal öszefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02840

 ( 220 ) 2011.09.07.

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

 ( 740 )  dr. Rátky Miklós, dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Astellas-díj - az év orvosa

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjkiosztó program

 lebonyolítása, díjátadás és azzal öszefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02846

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  B+T Autós Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; piackutatás; reklámozás, reklámanyagok

(szórólapok, plakátok, kiállítótáblák, megállítótáblák, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámanygok kölcsönzése; szabadtéri hirdetés;számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti információk, üzleti

 felvilágosítás; tájékoztatás.

 41    Gépjárművezetés elméleti és gyakorlati oktatása; gépjárművezetők továbbkpzése; konferenciák;

kongresszusok; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése, könyv-,

jegyzet-, egyéb szakmai anyagok készítése,kiadása, kölcsönzése; sportversenyek szervezése és rendezése;

oktatási tartalmú, tárgyú információk; film-, video és hangfelvételek készítése, sokzsorosítása és kölcsönzése,

 oktatóprogramok készítése, sokszorosítása és kölcsönzése.

 ( 210 ) M 11 02862

 ( 220 ) 2011.09.09.

 ( 731 )  BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösy Gyula, Budapest

 ( 541 ) A ház, a kert és a kivitelezés szakértője.

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 berendezések.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 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.

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

 falikárpitok.
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 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.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02951

 ( 220 ) 2011.09.20.

 ( 731 )  SPRING Project Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kittka András, KITTKA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Magyarországról származó ásványvíz, termálvíz felhasználásával készült kozmetikai cikkek.

  32    Magyarországról származó ásványvíz és szénsavas víz.

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

 ( 210 ) M 11 03016

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cellustop, A feszes bőr szép

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények cellulitisz (narancsbőr) és egyéb bőrbetegségek

 kezelésére, bőrápolásra.

 ( 210 ) M 11 03099

 ( 220 ) 2007.02.28.

 ( 731 )  Zentrasport Österreich Einkaufsgenossenschaft von Sportartikel-Einzelhändlern, Ohlsdorf (AT)

 ( 740 )  Dr. Winkler Mária ügyvéd, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Sümegvár u. 20.

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpár.

 ( 210 ) M 11 03199

 ( 220 ) 2011.10.11.

 ( 731 )  COM-PASSZ Kft., Fonyód (HU)

 ( 740 )  Papp Zoltán, Fonyód

 ( 541 ) Szerverszéf

 ( 511 )  9    Számítógépes program.

  45    Vagyonvédelem.

 ( 210 ) M 11 03279

 ( 220 ) 2011.10.17.

 ( 731 )  dr. Templom József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál ügyvéd,DR. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kvantum-Tudat Mező Átalakítás

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

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

 ( 210 ) M 11 03428

 ( 220 ) 2011.10.27.

 ( 731 )  Horváth János, Hatvan (HU)

 Horváthné Gyebnár Katalin, Hatvan (HU)

 Erdélyi Gábor, Hatvan (HU)

 Erdélyi Szilvia, Hatvan (HU)

 ( 740 )  dr. Kertész Krisztina, dr. Kertész Krisztina Ügyvédi Iroda, Hatvan

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Burgonyatartalmú szárított és főzött zöldségek.

  30    Burgonyatartalmú lisztek és más gabonakészítmények, burgonyatartalmú kenyér, péksütemények.

 ( 210 ) M 11 03441

 ( 220 ) 2011.10.27.

 ( 731 )  Le Makiage Neo Professional Limited, CY-6306 Larnaca (CY)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek,; sminktermékek; illatszerek; hajápolási cikkek; körömápolási cikkek; körömlakkok;

 műkörmök.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piaci tanulmányok; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzleti információk; árubemutatás;

áruminták terjesztése; piackutatás; kozmetikaitermékek forgalmazására és értékesítésére vonatkozó üzleti

módszerek fejlesztése; szépségszalonok, kozmetikai üzletek és értékesítési pontok üzemeltetésével kapcsolatos

 üzleti tanácsadás, konzultáció; reklámanyagok terjesztése és kölcsönzése.

  41    Oktatás, szakmai képzés; kozmetikai termékek használatával kapcsolatos tanfolyamok, sminktanfolyamok.

  44    Kozmetikai szolgáltatások; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 11 03450

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  Systrans Rendszerintegrátor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bőzsöny Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépek.

  37    Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  42    Számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 11 03474

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 541 ) BLOKÁD

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák.

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

 ( 210 ) M 11 03495

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Thermofol Kft., Budapest (HU)

 Chemcon Holding Mérnökiroda Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 Press-Pic Csomagolástechnikai és Környezetgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Sajtolt műanyagipari célokra nem fémből készült rugalmas csövek.

  20    Műanyag termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 ( 210 ) M 11 03533

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  Tamás György, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FERZON

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03608

 ( 220 ) 2011.11.14.

 ( 731 )  Első Magyar Pékpont-rendszer Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 11 03614

 ( 220 ) 2011.11.14.

 ( 731 )  Végh Gábor, Pécs (HU)

 Kopp János, Bajna (HU)

 ( 740 )  dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 03620

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Simon András, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Vállalkozások működésében, reklám és marketing tevékenységében való közvetlen segítségnyújtás,

különösen a kommunikációs szolgáltatások területén bármilyen eszköz révén; nyilvánossággal való

 kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztése bármilyenáru vagy szolgáltatás tekintetében.

 38    Egy személy vagy személyeknek egy másikkal vagy másokkal, kommunikációs eszközök segítségével

 történő kapcsolatlétesítése, a beszélhetés lehetőségének szolgáltatása.

  41    Személyek által közvetett módon emberek figyelmének lekötésére irányuló szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 03648

 ( 220 ) 2011.11.17.

 ( 731 )  Árkossy Bútor Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Herend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 03676

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  Kő-Dekor 2002 Bt., Nyúl (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 03738

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  CELODIN Zalai Alapítvány, Zalaszentgrót (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 30    Szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

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

 fűszerek; jég.

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 03757

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Szabó István, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Dr. Szaxon Ágota ügyvéd, Szaxon Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 11 03766

 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  BarterHotel.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BarterHotel

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03776

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Tihanyi Legenda nonprofit Kft., Tihany (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 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.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 11 03777

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Tihanyi Legenda nonprofit Kft., Tihany (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 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.

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

 ( 210 ) M 11 03791

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  Forma Tervező és Fővéllakozó Zártkörűen Működő Rt., Keszthely (HU)

 ( 740 )  Jankovics Tibor, Keszthely

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Belsőépítészet; építési tervkészítés; építészet.

 ( 210 ) M 11 03793

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

web oldalakhoz, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése,

számítógép programok adatainak és adatoknak azátalakítása, számítógép programok installációja, számítógép

programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások,

számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése,számítógépes

rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása,
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számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás,

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

 ( 210 ) M 11 03797

 ( 220 ) 2011.11.29.

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

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

 ( 541 ) CITI PLUSZ. PLUSZ, AMI SZÁMÍT.

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

 ( 210 ) M 11 03798

 ( 220 ) 2011.11.29.

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

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

 ( 541 ) PLUSZ, AMI SZÁMÍT

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

 ( 210 ) M 11 03799

 ( 220 ) 2011.11.29.

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

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

 ( 541 ) CITI PLUSZ

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

 ( 210 ) M 11 03800

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  BIO-VET Kft., Tiszatelek (HU)

 ( 541 ) FERRIADE

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03813

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  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 oktatóberendezések 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; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 11 03814

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  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 oktatóberendezések 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; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 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.

 ( 210 ) M 11 03815

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  ANDKRISZ Számítástechnikai és Kereskedelmi 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 oktatóberendezések 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; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 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.

 ( 210 ) M 11 03819

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Sarkadi Nagy Emilia, Budapest (HU)
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( 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 03823

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hancz Attila jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) VÁTI

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03832

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  AGROBAU-Kanizsa Építőipari és Szolgáltató Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter, Horváth Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 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.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03836

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  ARGOMEX Építészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békésszentandrás (HU)

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

 ( 541 ) STYLECRETE

 ( 511 )  19    Beton; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem

 fémből; burkolólemezek, nem fémből.

 ( 210 ) M 11 03852

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

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

 ( 541 ) GENERÁCIÓ

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és feldolgozott

 húskészítmények.
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 31    Mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; tápanyagok állatok számára.

 40    Állati eredetű alapanyagok feldolgozása, állatok levágása, élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek

 fagyasztása, élelmiszerek füstölése.

 ( 210 ) M 11 03853

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

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

 ( 541 ) DINASZTIA

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és feldolgozott

 húskészítmények.

 31    Mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; tápanyagok állatok számára.

 40    Állati eredetű alapanyagok feldolgozása, állatok levágása, élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek

 fagyasztása, élelmiszerek füstölése.

 ( 210 ) M 11 03867

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  Whiteshield Kft., Budapest (HU)

 FigurArt WebStúdió Információtechnológiai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 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.

 ( 210 ) M 11 03875

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Online Resorts Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Interneten keresztül nyújtott utazásszervezés.

 43    Interneten keresztül nyújtott vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; üdülési hetek cseréje,

 értékesítése, bérbeadása.

 ( 210 ) M 11 03879

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Negos Tárgyalási Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03880

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Negos Tárgyalási Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03881

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Negos Tárgyalási Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03882

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Papírzsebkendők.

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

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

 ( 210 ) M 11 03907

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Business Telecom Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Helmeczi-Fehér Annamária jogtanácsos, Business Telecom Zrt., Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 03922

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  
( 591 )

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

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

 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.

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

 ( 210 ) M 11 03923

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 11 03944

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  COMPLEX Kiadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Jogtár

 ( 511 )  38    Interneten, mobiltelefonon, okostelefonon, táblagépeken, számítógépes program futtatására alkalmas

informatikai eszközökön tárolt hatályos magyar joganyag, jogszabály gyűjtemény, jogi iratminta-gyűjtemények,

 on-line jogi szolgáltatások.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03952

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03954

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  SMYK Global Assets GmbH, Bern (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Labdák labdajátékokhoz, baseballkesztyűk, harangok karácsonyfákra, építőkockák, táblajátékok, robbanó

bonbonok, korcsolyacipők korcsolyával, gépezetek és készülékek tekejátékokhoz, íjak íjászathoz, bokszkesztyűk,

építő játékok, lepkehálók, gyertyatartókkarácsonyfákhoz, pisztolycsappantyúk (játékok), sakkjátékok, sakktáblák,

karácsonyfatartók, karácsonyfák műanyagból, konfetti, nyilak (célba dobó játékokhoz), játék babák, babaágyak,

babaruhák, cumisüvegek játék babáknak, babaházak, babaszobák,dominójátékok, expanderek, uszonyok

úszóknak, dobható korongok (játékszerek), asztalok asztali focihoz, játékok, játék automaták, nem

érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók, korcsolyák, görkorcsolyák,

sorbanelhelyezett görgőkkel, kaleidoszkópok, térdvédők, játékgolyók, bábuk, marionettek, vívómaszkok,
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vívóálarcok, színházi álarcok, maszkok, karneváli álarcok, mobilok (játékszerek), méretarányosan kicsinyített

járműmodellek, hálók (sportcikkek),karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket, játék

léggömbök, golyó játékokhoz, játékkártyák, plüss játékszerek, homokzsákok, bábuk, teniszütők, távirányítású

 játékjárművek, csörgők, hintalovak, görkorcsolyák, plüssmackók, játékpisztolyok, játék autók.

 ( 210 ) M 11 03955

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  SMYK Global Assets GmbH, Bern (HU)

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

 ( 541 ) COOLCLUB

 ( 511 )  25    Kötények, pelenkák textilből csecsemőknek, csecsemőnadrágok, tarka selyemkendők, nyaksálak,

fürdőköpenyek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fürdőpapucsok, fürdősapkák, fürdőruhák, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, strandruhák, strand lábbelik, övek, svájcisapkák,barettek, partedlik, nem papírból, ingvállak,

pruszlikok, magas szárú lábbelik, sport lábbelik, sapkák, zuhanyzó sapkák, tornaruházat, kabátok, kezeslábasok

(felsőruházat), fűzők, kerékpáros ruházat, levehető gallérok, fülvédők, futballcipők, lábbelik,női ruhák, kamáslik

(bokavédők), sárcipők, kesztyűk, tornacipők, magas szárú cipők, kalapok, dzsekik, dzsörzék, ingek, ingblúzok,

kötöttáruk, fűzős bakancsok, csecsemőkelengyék, babakelengyék, leggings, mantillák (csipke fejkendők),

jelmezek, ujjatlankesztyűk, nyakkendők, overálok, munkaruhák, munkaköpenyek, felsőkabátok, felöltők,

alsónadrágok, papírruházat, pelerinek, szőrmebéléses kabátok, pulóverek, pizsamák, szandálok, szárik, sálak,

vállkendők, nagykendők, ingek, lábbelik, síbakancsok, sícipők,szoknyák, papucsok, munkaruhák,

munkaköpenyek, zoknik, sporttrikók, harisnyák, kosztümök, melegítők, szvetterek, fürdőruhák, pólók,

harisnyanadrágok, cilinderek, kürtőkalapok, felsőkabátok, felöltők, talpallók (nadrághoz), nadrágok,

 alsóneműk,alsónadrágok (rövid), egyenruhák, mellények, vízhatlan ruházat, facipők.

 ( 210 ) M 11 03960

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Komjáthy Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Akváriumi világítótestek; bányászlámpák; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; csíraölő égők;

csíraölő lámpák a levegő tisztításához; irányjelző izzólámpák járművekhez; ívlámpák; izzószálak elektromos

izzókba; izzószálas égők; jármű reflektorok;járműfényszórók; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; kisülési

csövek, elektromosak, világításra; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lampionok; lámpaernyők;

lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai]; lámpaüvegek; lámpák; lámpák csőfoglalatai,elektromos; lámpák,

elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák járművekhez; lámpák

karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; olajégők; olajlámpák; petróleumégők;

reflektorok; ultraibolyasugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; vetítőlámpák; világító berendezések

és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok; világítótestek járművekhez;

 villanykörték; villanykörték, elektromos; égőfejek lámpákhoz;égők; zseblámpák, elektromos.

 ( 210 ) M 11 03967

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Murrplastik Hungária Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ózd (HU)

 ( 740 )  dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 210 ) M 11 03979

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Kelefax Bt., Nagykáta (HU)

 ( 541 ) KELEFATEX

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04000

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Hamvay Kálmán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Havas-Sághy Gábor ügyvéd,Havas-Sághy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lomini

 ( 511 )  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 nem tartoznak más osztályokba.

 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.

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

 ( 210 ) M 11 04012

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  TONDA Fodrászati, Szépségápolási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 04015

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft., Hajdúnánás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 11 04045

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Verestransz Szállítási És Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 ) SLYNE

 ( 511 )   34    Dohány; cigaretta; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 04047

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Humánia HRS Competence Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Görbe László, dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Humánia HRS Competence

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

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

 ( 210 ) M 11 04052

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermék, túró, sajt.

  30    Szója termékek, rizs, bab, szója italok, szója pudingok, joghurtok, shakek.

  35    Fenti termékekkel való élelmiszer kereskedelem.

 ( 210 ) M 11 04054

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  LouLou Concept Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), díszek (ékszerek), dísztűk, dobozok

nemesfémből, elektromos órák, ezüst dísztárgyak, ezüstcérna, ezüstfonál, ezüsthuzal, féldrágakövek, fülbevalók,

gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek),jelvények nemesfémből, kalapdíszek nemesfémből, karkötők (ékszerek),

kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalionok (ékszerek),

medálok, melltűk, brossok (ékszerek), nyakkendőtűk, nyakkendőtűk (csíptetősek),ékszerdobozok, ékszerek,

ékszerek borostyánkőből, érmék, nyakláncok (ékszerek), órák, strassz (drágakőutánzat), szálak nemesfémből

 (ékszerek), szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből, tűk (ékszerek).

 20    Ablakszerelvények (nem fémből), ajtókilincsek (nem fémből), asztallapok, asztalok, asztalok fémből,

bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények (nem fémből), cégtáblák, cégérek (fából vagy műanyagból), csapok,

ékek (nem fémből), csavarok (nem fémből),díványok, kerevetek, dobozok fából vagy műanyagból, dobozok

játékokhoz, dugók, faszerkezetek bútorokhoz, fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak, fémbútorok, fiókok,

fogasok (bútorok), folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek,függönyakasztók, függönyakasztók

(összefogók), függönygörgők, gurigurik, függönykarikák, függönyök ablakokba (belső), függönyök szövettel
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borított fából (bútorzat), függönyrudak, függönysínek, függönytartók nem textilanyagokból, iratgyűjtő

polcok(bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok, írógépasztalok, írópolcok, iskolabútorok, kanapék,

kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszítőlécek, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), ládák,

dobozok (nem fémből), művészeti tárgyak fából,viaszból, gipszből vagy műanyagból, nagy kosarak, párnák,

fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlőszekrények, polcok (bútorok), ágyak, szekrények, székek

fémből, székek (ülések), szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, szobrokfából, viaszból,

gipszből vagy műanyagból, szőnyegek járókákba kisgyermekeknek, tálcák, nem fémből, tárolópolcok,

törülközőszekrények (bútorok), tükörcsempék, tükrök, újságtartó állványok, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok,

párnák, virágcseréptartótalapzatok, virágtartók, virágállványok (bútorok), zsámolyok, zsúrkocsik, zsúrkocsik

(bútorok), ágykeretek, ágylábak görgői (nem fémből), ágyneműk (a vászonhuzatok kivételével), ágyszerelvények

 (nem fémből), öltözőasztalok, üvegszekrények, vitrinek(bútorzat).

 21    Asztaldíszek, asztali késtartók, asztali olajtartók, asztalnemű (a kések, villák és kanalak kivételével),

autoklávok, gyorsfőző fazekak (nem elektromos), borsdarálók (kézi), borstartók, bögrék, bőr fényesítéshez,

cukorkásdobozok, cukortartók,csészealjak, csészék, dobozok üvegből, edények, edények kiöntőcsőrei, edények,

nem elektromosan fűtött, edénykészletek, festett üveg, formák jégkockákhoz, főzelékes tálak, főzőedények,

főzőeszközök (nem elektromos), fűszertartók, gyertyafogók cseppfogókarikái, gyertyaoltók, gyümölcsprések

(nem elektromos, háztartási használatra), habverők (nem elektromos), háztartási eszközök (kis méretű), háztartási

keverőgépek (nem elektromos), háztartási szűrők, illatszerfüstölők, jegesvödrök, hűtővödrök, kancsók,karos

gyertyatartók, kenyérkosarak (háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartási használatra, konyhai

edénykészletek, konyhai eszközök (kis méretű), konyhai merőkanalak, konyhai vágódeszkák, művészeti tárgyak

(porcelánból, terrakottából vagyüvegből), porcelándíszek, porcelánok, porított üveg dekorációs célra, tálak,

tálalátétek (asztali eszközök), tálcák, tálcák háztartási használatra, tálcák papírból (háztartási használatra),

tányérok, tejüvegek, opálüvegek, törülközőtartó sínek és gyűrűk,vázák, virágállványok (virágok elrendezésére),

 virágcserepek, vödrök, üvegtálak.

 ( 210 ) M 11 04064

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Alu-Style Kft., Székesfehérvár (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.

 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04066

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  TERNYÁK-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 04070

 ( 220 ) 2011.12.20.
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 ( 731 )  Digit Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04071

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  OOK-PRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft., Veszprém (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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04076

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Fabrikációs Laboratórium Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; ipari formatervezés; kutatás

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

szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati

 képzés [szemléltetés]; szabadidősszolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése.

 ( 210 ) M 11 04079

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  HAMMY TOYS SPORT HUNGARIA KERESKEDELMI Betéti Társaság 100%, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRABANT

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 11 04080

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Lambda Systeme Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

  37    Építkezés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 11 04096

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Book and Walk Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04097

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Book and Walk Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Book and Walk

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04099

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  atmedia Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) atmedia

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 11 04100

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  atmedia Kft.., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 11 04101

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Galambos Dorina, Budapest (HU)

 Péterfi Attila, Budapest (HU)

 Péterfi-Nagy Éva, Budapest (HU)

 Pély Barnabás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04112

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  BM-GÉP ZALA Kft., Tormafölde (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04115

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  EMERIK-FA Ipari Termékgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentgotthárd (HU)

 ( 541 ) EMERIK-FA

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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 20    Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezet bútorokhoz; ládák, dobozok

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

 ( 210 ) M 11 04117

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  LONDON STYLE Nyelviskola Oktató, Tolmácsoló, Fordító és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (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.

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

 ( 210 ) M 11 04118

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Dombonatanya

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 04119

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Dorottya Cuvée

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 04137

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  BIS-Inform Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Nyomdai szolgáltatások.

  42    Számítógép szoftver tanácsadás, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 11 04156

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Szabó Zsolt, Inárcs (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

 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.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 04168

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) PLUSHEEZ

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04169

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) BRASH

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek és piperecikkek.

  14    Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

  18    Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

 25    Lábbelik, ruhaneműk és fejfedők, nevezetesen cipők, csizmák, szandálok, papucsok, fejrevalók, sálak,

 kalapok, kesztyűk, övek, zoknik, kötöttáruk, harisnyanadrág, térd-zoknik és térdharisnyák.

 26    Hajdíszek, nevezetesen hullámcsatok, hajgumik, csokrok, gumiszalagok, hajcsipe-szek, hajpántok, színes

 hajgumik, hajtűk, nem elektromos hajcsavarók, hajspirálok (twisters).

 ( 210 ) M 11 04170

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Lábbelik és ruházat, nevezetesen fejfedők, nyakravalók, sálak, kalapok, kesztyűk, övek, zoknik, kötöttáruk,

 harisnyanadrág, térdzoknik és térdharisnyák.

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

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

árukat, mely szolgáltatásokrendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 210 ) M 11 04172

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) SPOTLIGHTS

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04178
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 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04179

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) ZOE & ZAC

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek és piperecikkek.

  14    Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

  18    Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

  25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04180

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04195

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  Gedai Patika Gyógyszerkereskedelmi Kft., Inárcs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 04196

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  Management Partners Holding Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

  40    Nyomdai szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 11 04211

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  ECO GUMM Kft. 100%, Újlengyel (HU)

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

  
( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 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.

 ( 210 ) M 11 04217

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 ) Oligolife

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítő szerek; szacharin.

 ( 210 ) M 11 04224

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Flórián Téri Gyógyszertár Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 04230

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  DJ Promotion Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) NiteShot

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 04232

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  KURDI FAMILY Pék Kft. 100%, Komló (HU)

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

 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.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 04241

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  ZSOM TRAVEL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csömör (HU)

  

( 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00013

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 731 )  Cseke (Csekő) Sándor, Szentendre (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.

 ( 210 ) M 12 00021

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 731 )  Balogh Ernő, Tápiószentmárton (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

 ( 541 ) REKLÁMVADÁSZ

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00024

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 731 )  Martinyak Kft., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 210 ) M 12 00029

 ( 220 ) 2012.01.05.

 ( 731 )  Edenred Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Nikolett, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Eden Egészségpénztár

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 12 00030

 ( 220 ) 2012.01.05.

 ( 731 )  Edenred Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Nikolett, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Eden

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 12 00031

 ( 220 ) 2012.01.05.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Nikolett, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAPPY JELLY

 ( 511 )  30    Kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, csokoládés áruk, édességek, bonbonok (cukorkák),

cukor, cukorkák, gyümölcskocsonya, zselé, nádcukor szirup, pralinék, töltött cukorkák, fondan, édesipari

 termékek.

 ( 210 ) M 12 00053

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00054

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00055

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00056

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00057

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

 ( 541 ) Dr MEDVECZKY VILÁGEXPEDICIÓ

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00058
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 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00059

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00063

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  Sebők Judit, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

 karácsonyfadíszek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 12 00065

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  Deniz Mode Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) Q FASHION

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok.

  25    Ruházati, lábbelik, kalapáruk.

  35    Reklámozás.
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 ( 210 ) M 12 00069

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  IT Business Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó Rudolf, Szeged

 ( 541 ) RiskMan

 ( 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.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00070

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyí kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármű

lízing; életjáradék- és nyugdijfolyósitási valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és

banki szakmai képzés, oktatás,továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben,

vezetőképzés,felnőttoktatás; pénzügytörténeti gyűjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások),

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása,szponzorálása.

 ( 210 ) M 12 00071

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton pl. telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyí kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármű

lízing; életjáradék- és nyugdijfolyósitási valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és

banki szakmai képzés, oktatás,továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben,

vezetőképzés,felnőttoktatás; pénzügytörténeti gyűjteményekvezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások),

 sport- és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása,szponzorálása.

 ( 210 ) M 12 00098

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  Caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00099

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  Caffé perté Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00120

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

 ( 541 ) Bistroad

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00133

 ( 220 ) 2012.01.16.

 ( 731 ) Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mándi Gábor jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) MinDigTV - minőség havidíj nélkül

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenörző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbításáramásolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működö készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, tűzoltókészülékek; antennák; rádió

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

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

 közönségszolgálat; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

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

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

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

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

 segitségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 ( 210 ) M 12 00157

 ( 220 ) 2012.01.18.

 ( 731 )  Vass András, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Szalonna; angolszalonna; kolbászok; véres hurka; májas hurka; disznósajt; máj; májpástétom; sonka;

felvágottak; vörös áruk; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; húsból készült egyéb

feldolgozott termékek; húskonzervek; sózott hús;tartósított hús; tartósitott hal; sózott hal; hentesáruk; halból

készített ételek; halkonzervek; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és

egyéb húsok; fűszereket és más gabona alapú adalékokat és ezekkombinációját tartalmazó bevonóanyaggal

borított elöhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és egyéb húsok; fűszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati

anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és egyéb húsok; vadhúsok; vadhúsbólkészült ételek;

vadhúsból készült feldolgozott termékek; húskivonatok; húskocsonya; húsleves koncentrátumok; húsleves;

erőleves; leves-készítmények; mártások; szaftok; étkezési zsírok; zsírtartalmú keverékek kenyérre; tej; tejes

italok; tejszín;tejszínhab; tej termékek; joghurt; kefir; margarin; sajtok; vaj; vajkrém; dzsemek; lekvár; tartósított

borsó; tartósított hagyma; tartósított gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcskonzervek; konzervált

konyhakerti növények; szárított zöldségek;főtt zöldségek; tartósított zöldségek; zöldségkonzervek;

 paradicsompüré; savanyúságok; étkezési napraforgóolaj; étkezési olajok; étkezési olívaolaj.

 ( 210 ) M 12 00175

 ( 220 ) 2012.01.19.

 ( 731 )  Biovac Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GYÓGYÍR

 ( 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.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 12 00178

 ( 220 ) 2012.01.19.

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

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

 ( 541 ) SIGNAL PROFESSIONAL

 ( 511 )  3    Fogtisztító szerek, gyógyhatással nem rendelkező szájvizek, fogfényesítők, fogporok.

 21    Fogkefék; fog-, nyelv- és fogínytisztító és ápoló eszközök és termékek; nem nemesfémből készült fogvájók,

 fogkefe- és fogvájótartók, fogselyem, toalett eszközök.

 ( 210 ) M 12 00179

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Kotreba Viktor, Budapest (HU)

 Kotreba Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gera Dániel, Dr. Gera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00180

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Medikémia Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Bőr felújítására vegyi termékek; bőrimpregnáló vegyi termékek; csavarmenet vágásához kompozíciók;

desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; égést elősegítő készítmények; [vegyi adalékanyagok

motorüzemanyagokhoz]; fagyasztóanyagok; fagyálló anyagok;fékfolyadékok; gumiabroncsbelsők javítására

szolgáló kompozíciók; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; gumitartósító szerek; hígítók lakkokhoz;

oldószerek lakkokhoz; hűtőanyagok járműmotorokhoz; ipari ragasztószerek; ipari vegyi termékek;kémények

tisztítására vegyi termékek; készítmények motor hűtőanyagok felforrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok

robbanómotorokhoz; korrozív termékek; maróanyagok fémekhez; motorok korommentesítésére vegyi termékek;

páramentesítő termékek; ragasztókszétválasztására szolgáló termékek; ragasztóanyag gumiabroncsokhoz;

ragasztószerek [appretúrák]; savas víz akkumulátorok feltöltésére; segédfolyadékok csiszolószerekkel való

használatra; szárító készítmények ipari használatra; szilikon; szilícium;szilikonok; színélénkítő vegyi termékek

ipari használatra; tapadásgátlók; üvegek elhomályosodása elleni termékek; üzemanyag-megtakarító

készítmények; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok olajokhoz; vegyi anyagok

karburátorokhoz;vegyi anyagok motorok indításához; vegyi anyagok berágódás, tapadás ellen; vegyi anyagok

 üvegek párásodásának és jegesedésének megelőzésére; csavarlazító készítmények ipari célra.

2    Alumíniumfestékek; baktériumölő festékek; bevonóanyagok [festékek]; festékek; fémek elhomályosodása

elleni készítmények; fémvédő szerek; hígítóanyagok festékekhez; higítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló

készítmények; lakkok; maróanyagok; rozsdan ellenivédőszerek; rozsda elleni olajok; rozsda elleni zsírok;

 színezékek; színezőanyagok; tűzálló festékek; vaslakk; védőbevonatok járműalvázakhoz.

3    Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszoló termékek; csiszolószerek; felújítókészítmények;

festékeltávolító termékek, fényesítő krémek; fényesítő szerek; folttisztítószerek; illatszer készítmények; kence

eltávolító termékek; krémek bőrökhöz;lakklemosó termékek; mosószerek; fehérítőszerek; mosószerek, nem

gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; olajok tisztításra; polírpapír; polírozó készítmények; polírozó viasz;

rozsdaeltávolító termékek; samponok; tisztítószerek; üvegtisztítófolyadékok; zsírtalanítószerek, nem gyártás

során való használatra; tisztítószerek karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók (sár-, rovar-, jég-,

páraeltávolítók); tisztítószerek rozsdás csavarokhoz, csavarkötésekhez; csavarlazító készítményekháztartási célra;

felújító készítmények műanyagokhoz és gumihoz; fényesítőszerek műanyagokhoz, gumihoz, festett felületekhez;

jegesedést megelőző termékek (háztartási célra és gépjárművekhez); gumitartósító szerek háztartási célra;

ápolószerek(szilikontartalmú és szilikonmentes) gumihoz, műanyagokhoz, (háztartási célra és gépjárművekhez);

 hidegindítók, háztartásban használt belső égésű motorokhoz.

4    Bőrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); csúszásgátló készítmények szíjakhoz; ipari olaj; ipari viasz; ipari

zsír; kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolaj; olajok bőr konzerválására; pormentesítő készítmények;

 portalanító termékek; vágóolaj (folyadék)viasz szíjakhoz; zsír bőrökhöz; zsír szíjakhoz.

 21    Dörzsölőeszközök (kefék); kefeáruk; szarvasbőr tisztításhoz; szivacsok háztartási használatra; tisztító

[fényesítő] anyagok; a papír és a kő kivételével; tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítórongyok;

 törlőrongyok.
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 ( 210 ) M 12 00183

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 ( 210 ) M 12 00184

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) THERMOTEK

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00186

 ( 220 ) 2012.01.20.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 12 00193

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  Bennovum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 ) INTERHERB NAPI 1

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 00195

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00200

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  Vas Károly, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (duguláselhárítással kapcsolatban); cső(táv)vezetékek

felszerelése és karbantartása; építési tárgyú információk; épületek [belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső

 felületé]; javítási tárgyú információk.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; (kamerás

csatornavizsgálattal kapcsolatban); szolgáltatás;adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból

 elektronikus médiumba; műszaki kutatás.

 ( 210 ) M 12 00203

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  Seha Shoes Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők.

 ( 210 ) M 12 00208

 ( 220 ) 2012.01.24.

 ( 731 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00228

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) XIXO WATER-The vigour of life

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok).

 ( 210 ) M 12 00253

 ( 220 ) 2012.01.26.

 ( 731 )  Gál Roland, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Gábor,Dr. Pap Gábor Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Zserbórium

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 12 00259

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Barta Attila, Hajós (HU)

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

 ( 541 ) Grund Ifjúsági Fesztivál

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fesztiválok szervezése;

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 210 ) M 12 00274

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00276

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  C-Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Tulok Dávid ügyvéd, Szombathely

 ( 541 ) TMAX-YSYS

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti

 összeköttetések.

 42    Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok 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; számítógép-szoftverfenntartása.

 ( 210 ) M 12 00304

 ( 220 ) 2012.01.30.

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

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

 ( 541 ) MANNA

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

szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; különösen szappanok,

 kozmetikumok, natúrkozmetikumok,fürdőgolyók, illóolajak, méhviasz.

 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;

 különösen fürdőszobai kiegészítők, szivacsok és szappantartók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;különösen szappanok,

kozmetikumok, natúr kozmetikumok, fürdőgolyók, illóolajak,méhviasz, fürdőszobai kiegészítők, szappantartók,

 szivacsok kiskereskedelme.
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 ( 210 ) M 12 00382

 ( 220 ) 2012.02.07.

 ( 731 )  Varga Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérces László, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00384

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Dr. Ködmön Levente Gergely, Csány (HU)

 ( 740 )  dr. Klaussman Kornél, dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 591 )

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

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek;

marketing; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése] mások számára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; piackutatás; reklámanyagok terjesztése;reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szponzorok felkutatása;

üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; vásárlási megrendelések ügyintézése; üzleti

 információk;szabadtéri hirdetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 00423

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  Dr. Fetter György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00429

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  Agrofol Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Csapok, ékek, nem fémből; csévék, nem fémből, nem mechanikus, hajlékony csövekhez;

csomagolótartályok műanyagból; dobozok fából vagy műanyagból; hordóabroncsok, nem fémből; hordók, nem

fémből; hordótartó állványok, nem fémből; kádak, medencék, nemfémből; konténerek, nem fémből, [tároláshoz,

szállításhoz]; kosarak, nem fémből; ládák, dobozok, nem fémből; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem

fémből; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből; rakodólapok (szállító),nem
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fémből; rögzítőkapcsok műanyagból kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák, nem fémből; tartályok, nem

fémből, vagy falazatból; tálcák, nem fémből; úszó konténerek, nem fémből; virágtartók, virágállványok

 [bútorok]; zárókupakok, nem fémből.

 ( 210 ) M 12 00441

 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) Turbó Vital

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

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

 mintázóanyagok.

 29    Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

 30    Kávé, tea, kakaó cukor, rizs; tápióka, szágó; kávépótló szerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 12 00464

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  MERKBAU Építőipari Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, 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.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00465

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  MERKBAU Építőipari Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, 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.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00610

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

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

 ( 541 ) MINDIG TOVÁBB

 ( 511 )   12    Személygépkocsik és azok alkatrészei.
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 ( 210 ) M 12 00611

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

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

 ( 541 ) MINDIG TOVÁBB

 ( 511 )   35    Reklámszlogen személygépkocsik és azok alkatrészeinek eladásához.

 ( 210 ) M 12 00853

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete, Komárom (HU)

  

( 546 )

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 12 00939

 ( 220 ) 2012.03.22.

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

 ( 541 ) FORSMAJOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01054

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) ARELLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01055

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) DESINELLE

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01056

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) ROZANA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 12 01058

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) SUZANA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01060

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) DROSEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01061

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) ZOTENIR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01062

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) ZYMENTA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01063

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) TEZEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01064

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) ZEGOMIB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01065

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 541 ) TEZOM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 171 darab közlést tartalmaz.
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