
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  201.728

 ( 151 )  2012.05.15.

 ( 210 )  M 06 04217

 ( 220 )  2006.12.22.

 ( 732 )  Paradox Secutiry Systems Bahamas, Freeport (BS)

 ( 740 )  dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Elektromos biztonsági berendezések, ideértve riasztórendszerek vezérlőegysége és billentyűzete; vezeték

nélküli biztonsági berendezések vezeték nélküli vezérlőegysége és billentyűzete; biztonsági rendszer kijelző

egysége felhasználóbarát LCD kijelzővel;kéz nélküli telefonos ébresztőóra; AM/FM rádió; kétirányú

kommunikációra alkalmas hang- és személyhívó berendezések; otthoni automatizálási rendszer vezérlése; otthoni

 elektromos garázsajtó.

 ( 111 )  205.633

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02186

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  EBK Drinks Kft., Balatonlelle (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Likőrök.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  206.048

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 01162

 ( 220 )  2011.04.13.

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

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged 6722

  ( 546 )

 ( 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, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  206.055

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 10 03830

 ( 220 )  2010.12.16.

 ( 732 )  Fehér Egér Állategészségügyi, Kereskedelmi Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Makkos Balázs, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  FEHÉR EGÉR

 ( 511 ) 5 Állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra; nyakörvek állatoknak

 paraziták ellen.

31 Ehető rágcsálnivalók állatoknak; magvak állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; táplálék kedvtelésből

 tartott állatoknak; termékek állati alomhoz.

 44 Állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  206.056

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02201

 ( 220 )  2011.08.30.

 ( 732 )  Oris Group Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ORIS GROUP

 ( 511 ) 35 Iratmásolás; munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); statisztikák összeálítása; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások

 kezelése; számlakivonatokösszeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások;információk nyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön

(finanszírozás); kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi igazgatás, pénzügyi információknyújtása, pénzügyi tanácsadás,

 életbiztosítás; vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás); konferenciák szervezése, lebonyolítása; oktatás; oktatás tárgyú információk; oktatási

 vizsgázgatás.

 ( 111 )  206.057

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02577

 ( 220 )  2011.08.15.

 ( 732 )  Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné, Szeged

 ( 541 )  Szonár

 ( 511 ) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány alapján), adatfeldolgozás, piac-és

közvélemény-kutatás, kutatás, eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági modellezése, üzletviteli

tanácsadás, útmutatás üzletviteli ésközszolgáltatási tevékenységhez (PR, kommunikáció) hirdetési kampány

tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása, elhelyezése (hirdetőtábla, plakát),

kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítás tervezés, médiafajtákhirdetési idejének és helyének

értékesítése, reklámanyagok szétosztása, munkaerő-közvetítés, munkaerő keresése, toborzása, kiválasztása,

irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fejvadászat, munkaerő kiközvetítése (átmeneti

jelleggelis), gépírás, gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrázás, fordítás, vásárok,

kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése, lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselése

(film, színház, szórakoztató produkciók,sportesemények), üzletkötői, ügynöki, beszerzői tevékenység,
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 díjbeszedés, számlagyűjtés, fogyasztásmérő órák leolvasása.

42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereskedelmi márkajelzés, grafikai tervezés, belsőépítészeti

 tervezés, divattervezés, ruha, cipő, ékszer, bútor tervezése, web-es keresőportálok működtetése.

 ( 111 )  206.058

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02910

 ( 220 )  2011.09.14.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Saballo, a prosztatadoktor

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

 gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  206.059

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 03226

 ( 220 )  2011.10.13.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  INPRAZOL

 ( 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).

 ( 111 )  206.060

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02903

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  Info-Frame Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak

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

 adatbázisokba való szerkesztése;számítógépes nyilvántartások kezelése.

42 Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép-programozás;

számítógép-szoftver fenntartása; számítógépprogramokkölcsönzése; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete.

 ( 111 )  206.061

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02906

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  ERU Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

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

 ( 111 )  206.062

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02908

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  Superwell-Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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).

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

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.

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.

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.063

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02959

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Kft., Törökbálint (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.

 ( 111 )  206.064

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 03223

 ( 220 )  2011.10.12.
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 ( 732 )  GI TOUCH Kft., Pilisborosjenő (HU)

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

  
( 546 )

 ( 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 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.

 ( 111 )  206.065

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 03229

 ( 220 )  2011.10.13.

 ( 732 )  Adri Gyros Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.067

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 01467

 ( 220 )  2011.05.10.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS - trade a.s., Bratislava (SK)

 ( 300 )  POZ 183-2011 2011.02.09. SK

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.068

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02556

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  ROZIFA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft., Piliscsaba (HU)

  

( 546 )
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 ( 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.

 ( 111 )  206.069

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02553

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  SIDIZ INC:, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-do (KR)

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

  ( 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.

 ( 111 )  206.090

 ( 151 )  2012.04.20.

 ( 210 )  M 11 02693

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

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

 ( 541 )  V.ME

 ( 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.

35 Adatfeldolgozás és adatbázis menedzsment bankszolgáltatás területén; online számítógépes honlap biztosítása

pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adatok szolgáltatására; promóciós célzatú ösztönzők, kedvezmények,

versenyek és sorsjátékkal egybekötöttlóversenyfogadások; bankügyletekkel és pénzügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos adatelemzések biztosítása; biztonságos online hozzáférés biztosítása web alapú felhasználói

 interfészhez pénzügyi információk visszanyeréséhez és elemzéséhez.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  206.091

 ( 151 )  2012.04.20.

 ( 210 )  M 11 02500

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Worldwide Franchise Systems, Inc., New York (US)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatás; időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.092

 ( 151 )  2012.04.20.

 ( 210 )  M 10 00507

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 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.

 ( 111 )  206.097

 ( 151 )  2012.04.26.

 ( 210 )  M 11 02783

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BÉTa

 ( 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.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.
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 ( 111 )  206.098

 ( 151 )  2012.04.26.

 ( 210 )  M 11 03107

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  TENGERI KINCSEK

 ( 511 ) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógép program és szoftver, pénzbedobással működő készülékek, világító és

 mechanikus táblák.

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

termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek (bútorok kivételével).

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

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

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

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádiós- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  206.099

 ( 151 )  2012.04.26.

 ( 210 )  M 11 02422

 ( 220 )  2011.07.27.

 ( 732 )  Balogh Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 41 Nevelés, szakmai képzés, élő előadások bemutatása, konferencia.

 ( 111 )  206.100

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 00745

 ( 220 )  2011.03.16.

 ( 732 )  SCHOCO BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 554 )

 ( 511 )  30 Cukorka, nyalóka.

 ( 111 )  206.101

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02551

 ( 220 )  2011.08.10.
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 ( 732 )  LESAFFRE ET COMPAGNIE, Párizs (FR)

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

 ( 541 )  IBIS

 ( 511 ) 30 Liszt, kenyér, péksütemények, só; élesztő, sütőpor; kenyér javítóanyagok (a kenyéripari termékek készítéséhez

 és javításához használt adalékanyagok és hozzávalók).

 ( 111 )  206.102

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02552

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  ALLERGAN, INC, Irvine, California (US)

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

 ( 541 )  OPTIVE PLUS

 ( 511 )  5 Szemcseppek.

 ( 111 )  206.103

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02555

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  206.104

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02005

 ( 220 )  2011.06.24.

 ( 732 )  Szekfű Ilona, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek; bűvészbolt.

 38 Távközlés.

 42 Internetes honlap készítés.

 ( 111 )  206.105

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02554

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, Kalifornia (US)

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

 ( 511 )  36 Újratöltődő előre fizetett kártya-szolgáltatások.

 ( 111 )  206.106

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 01821

 ( 220 )  2011.06.08.

 ( 732 )  MFB Hotel Aquarell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hotel Aquarell

 ( 511 ) 35 Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák

 kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

43 Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások,

szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, wellness szolgáltatások. 

 ( 111 )  206.107

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02198

 ( 220 )  2011.07.11.

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

 ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12 Gépjárművek, azok részei és tartozékai.

 ( 111 )  206.108

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02720

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  IRODAháztartás

 ( 511 )  16 Katalógusok, prospektusok, újságok.

 ( 111 )  206.109

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02721

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  Miskolci Italkereskedelmi, Kereskedelmi és Szállító Zrt., Miskolc (HU)
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 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  206.110

 ( 151 )  2012.04.27.

 ( 210 )  M 11 02725

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  Next Move Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  206.111

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 00671

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Orco Budapest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Urszin Péter Barnabás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek, különösen könyv, folyóirat, elektronikus adathordozók, ruházati termékek

 kereskedelme.

 36 Ingatlanügyletek, különösen igatlankezelés, irodák, ingatlanok bérlete, ingatlanhasznosítás.

 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

 43 Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.112

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 00126

 ( 220 )  2011.01.19.

 ( 732 )  Policy Agenda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Politikai Hatás Index (PHa-index)

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  206.113

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 00665

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sport cikkek.

 ( 111 )  206.114

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 02817

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  SZIAN-92 Bt., Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők.

 35 Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  206.115

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 02478

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  Agrofil-SZMI Szaktanácsadó Mérnöki Iroda Kft., Püski (HU)

  

( 546 )

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

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

 részére.

 ( 111 )  206.116

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 10 02278

 ( 220 )  2010.07.26.

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Seoul (KR)

 ( 300 )  45-2010-0000300 2010.01.26. KR

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  7 Elektromos mosógépek; automata mosogatógépek; elektromos porszívók.

9 Telefon készülékek; hordozható telefonkészülékek; hordozható kommunikációs készülékek nevezetesen, kézi

beszélők, hordozható adóvevők (walkie-talkie), műholdas telefonok és PDA-k; mobil telefonok; MP3 lejátszók;

TV készülékek; TV távirányítók; chip-ek aTV képminőség javítására; USB meghajtók, DMB lejátszók;

fülhallgatók mobil telefonokhoz; hordozható akkumulátor töltők; elektronikus fotó albumok; digitális képkeretek

digitális képek megjelenítéséhez, számítógépes képernyők; laptop számítógépek;számítógépek; DVD lejátszók;

hordozható merevlemez lejátszók; készülékek rögzítésére, továbbítására vagy hangok és képek reprodukálása a

telekommunikációs használatban; készülékek rögzítésre, továbbításra vagy hangok és képek reprodukálása;

számítógépesszoftver alkalmazás mobiltelefonokhoz üzenetek, adatok, szövegek, nyelv, hang, kép és videó

fogadására és továbbítására; számítógépes szoftver alkalmazás személyi számítógép képernyőjéhez; DVD házi
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mozi rendszer lejátszók; hangszórók házimozirendszerekhez; audit-videó vevőkészülékek házimozi

rendszerekhez; vetítők házimozi rendszerekhez; integrált áramkörök; audió vevőkészülékek; határokon felállított

elektronikus útdíj-beszedő rendszerek és elektronikus kártyák; járművekre felszereltelektronikus kereskedelmi

tranzakciókra használható terminálok; zártkörű TV kamerák; hálózati megfigyelő kamerák nevezetesen

felügyeleti; digitális jelzők; hőnyomtatók; digitális színes nyomtatók; lézernyomtatók; tintasugaras nyomtatók;

 színes nyomtatók;számítógépes nyomtatók; napelemek.

10 Masszázs készülékek; eletromos masszázs készülékek; elektromos masszírozó készülékek házi használatra;

masszázs készülékek emberi testre; masszírozó ágy készülékek; masszázs fotelek; esztétikai masszázs

 készülékek.

11 Hűtőszekrények; Kimchi hűtőszekrények; fényhullámú sütők; szabályozott hőmérsékletű elektromos

borospince; elektromos sütők; elektromos fagyasztók; elektromos ruhaszárítók; gáztűzhelyek; mikrohullámú

sütők; gáz főzőlapok; elektromos sütők házihasználatra; légtisztítók; légkondicionálók; forró levegős fűtés;

párásítók; párátlanítók házi használatra; grillsütők; edényfertőtlenítő készülékek; víztisztítók házi használatra; víz

ionizálók; víz ionizálók házi használatra; víztisztítók házihasználatra (nem elektromos); víztiszító készülékek;

 elektromos lábmelegítők; víztisztító berendezések; precíziós szűrők a víz kezelésére.

35 Hirdetés tervezés; reklámügynökségek; termékbemutatók; közvélemény kutatások; internetes kereskedelmi

adatok szolgáltatása; értékesítés számítógépes hálózaton keresztül; kereskedelmi és üzleti információk ellátása

számítógépes hálózaton keresztül;elektronikus hirdetés különösen az internet, on-line hirdetés számítógépes

kommunikációs hálózatra, nagykereskedelmi szolgáltatások kommunikációs gépekre és berendezésekre,

kiskereskedelmi szolgáltatások kommunikációs gépekre és berendezésekre,nagykereskedelmi szolgáltatások

hordozható kommunikációs gépekre, kiskereskedelmi szolgáltatások hordozható kommunikációs gépekre,

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépekre, kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépekre,

nagykereskedelmiszolgáltatások telekommunikációs gépekre és berendezésekre, kiskereskedelmi szolgáltatások

telekommunikációs gépekre és berendezésekre, nagykereskedelmi szolgáltatások elektromos gépekre és

készülékekre és ezek alkatrészeire, kiskereskedelmiszolgáltatások elektromos gépekre és készülékekre és ezek

alkatrészeire, nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes monitorokra, kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes monitorokra, marketing szolgáltatások számítógép-monitor segítségével azinterneten, marketing

 szolgáltatások, kiskereskedelmi célú médiás hírközlés termékbemutatókról.

38 Hírközlés üvegszálas optikai hálózatokon; adatközlés; vezeték nélküli kommunikáció; értéknövelt hálózati

hírközlés (VAN); távoli képernyős kommunikáció; távközlési berendezések bérlése; számítógépes terminálok

kommunikációja; új ügynökségek;mobiltelefonos kommunikáció; műsorszolgáltatás (kábeltévé-); szélessávú

 távközlési hálózatok működtetése.

 ( 111 )  206.117

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 01578

 ( 220 )  2011.05.19.

 ( 732 )  Samsung Electronics Magyar Zrt., Jászfényszaru (HU)

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

 ( 541 )  Samsung Health Care TV

 ( 511 )  9 Televízió készülékek, valamint ezek részei, kiegészítői és alkatrészei.

 ( 111 )  206.118

 ( 151 )  2012.05.02.

 ( 210 )  M 11 00850

 ( 220 )  2011.03.22.

 ( 732 )  FAIRTOOL Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FAIRTOOL
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 ( 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.

 ( 111 )  206.119

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03518

 ( 220 )  2011.11.08.

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

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég;bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek; csokoládés áruk, nugát,

rágógumi, karamella; cukor- és csokoládés drazsé, szaloncukrok, lisztes áruk; kekszek; ostyák, teasütemények,

 linzerek; kakaópor, fagylalt, jégkrémek.

 ( 111 )  206.120

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03509

 ( 220 )  2011.11.05.

 ( 732 )  PR-Telecom Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra, Miskolc

  ( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  206.121

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03508

 ( 220 )  2011.11.05.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika ügyvéd, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  206.122

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03507

 ( 220 )  2011.11.05.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kádas Angelika ügyvéd, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  206.123

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03505

 ( 220 )  2011.11.05.

 ( 732 )  Bio Planet Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Vigrx Gold

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  206.124

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03191

 ( 220 )  2011.10.07.

 ( 732 )  mDurance Labor Terhelésélettani Kft. 100%, Érd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 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. 

 ( 111 )  206.125

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03183

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Álomsztori

 ( 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.

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

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  206.126

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03180

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  FOODBOX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 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;

 gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapulókészételek.

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;étkezési tésztaféléken, rizsen, gabonán alapuló készételek.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezési szolgáltatás helyben fogyasztásra és elvitelre.

 ( 111 )  206.127

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03030

 ( 220 )  2011.09.27.

 ( 732 )  Szófia 8 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 111 )  206.128

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 02869

 ( 220 )  2011.09.09.

 ( 732 )  Pártos Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.129

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03255

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.130

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03252

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.131

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03250

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.132

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03247

 ( 220 )  2011.10.14.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.133

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03246

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.134

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03244

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.135

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03241

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.136

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 02935

 ( 220 )  2011.09.19.

 ( 732 )  Ring Klinika Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Szakmai képzés.
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 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  206.137

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03409

 ( 220 )  2011.10.25.

 ( 732 )  Work Force Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  206.138

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03400

 ( 220 )  2011.10.24.

 ( 732 )  Húsüzem Kft., Zalaegerszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  206.139

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03258

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.140
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 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03257

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.141

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03256

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.142

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03254

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.143

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03253

 ( 220 )  2011.10.14.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.144

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03251

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.145

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03249

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.146

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03248

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.147

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03245
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 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.148

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03243

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.149

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03242

 ( 220 )  2011.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  206.150

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03093

 ( 220 )  2011.10.03.

 ( 732 )  Sager Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  A tökéletes szájápolás világa

 ( 511 )  3 Száj és fogápolási termékek.

35 Kereskedelmi ügyletek; árubemutatók; információ és tanácsadás fogyasztóknak, szakmai konzultációk

viszonteladóknak, közönségszolgálat, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, webshop

 üzemeltetés.

 ( 111 )  206.151

 ( 151 )  2012.05.03.
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 ( 210 )  M 11 03083

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fodor János ügyvéd,Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budai Ifjúsági Park

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

 ( 111 )  206.152

 ( 151 )  2012.05.03.

 ( 210 )  M 11 03079

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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).

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.

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

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.153

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 10 02788

 ( 220 )  2010.09.19.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Fenséges pulykaízek, természetes könnyedséggel!

 ( 511 )  5 Diétás pulyka termékek gyermekek és betegek részére.

 29 Pulykából készült húskészítmények.

 31 Lábon járó pulyka.

35 Pulykából készült termékekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta pulykából készült

élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és kiskereskedelme, pulykából készült élelmiszer
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termékek hirdetése, reklámozása, apulykából készült élelmiszer kereskedelméhez kapcsolódó szolgáltatások,

beleértve a pulykatermékek házhoz szállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói

 tanácsadást.

 39 Pulykatermékek szállítása, -csomagolása és -raktározása.

 ( 111 )  206.154

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01437

 ( 220 )  2011.05.07.

 ( 732 )  KVINT-R Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2 Tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; tonerek [tinták] fénymásoló gépekhez; tonerpatronok [töltve]

 nyomtatókhoz és fénymásolókhoz; festékkazetták nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez.

16 Festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; tintapatronok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez;

festékkazetták nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez; kellékanyagok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz,

irodagépekhez; fényhengerek/szalagok,fotóhengerek/szalagok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez;

 képalkotó egységek nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez.

35 Nyomtatók, fénymásolók, irodagépek kölcsönadása, bérbeadása; nyomtatók, fénymásolók, irodagépek

 üzemeltetése; nyomtatók, fénymásolók, irodagépek üzemeltetése (outsourcing keretében).

37 Tonerpatronok újratöltése; nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való tintapatronok újratöltése,

felújítása; nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való festékkazetták újratöltése, felújítása;

nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez valófestékkazetták újragyártása, felújítása; nyomtatókhoz,

fénymásolókhoz, irodagépekhez való festékszalagok újragyártása, felújítása, festékezése; nyomtatókhoz,

fénymásolókhoz, irodagépekhez való fényhengerek/szalagok, fotóhengerek/szalagok újragyártása,felújítása;

nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való kellékanyagok újragyártása, felújítása; nyomtatók,

 fénymásolók, irodagépek felszerelése, üzemeltetése karbantartása, javítása és felújítása.

 ( 111 )  206.155

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 10 03949

 ( 220 )  2010.12.28.

 ( 732 )  Joint Events Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Erdélyi Réka,Erdélyi Réka, Budapest

  

( 546 )

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 
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 ( 111 )  206.156

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02636

 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  Nagy Lajos, Wolfratshausen (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászat.

 ( 111 )  206.157

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02629

 ( 220 )  2011.08.18.

 ( 732 )  D.H. Intertrade Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Mónika, Dr. Fodor Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  206.158

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02511

 ( 220 )  2011.08.04.

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  STOMACID

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

 ( 111 )  206.159

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02329

 ( 220 )  2011.07.21.

 ( 732 )  Magyar Marketing Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kozák Ákos, Diósd

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Elektronikus levelezés, e-mail.

 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  206.160

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02515

 ( 220 )  2011.08.05.
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 ( 732 )  Befutó-Online versenyszervező Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  206.161

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02627

 ( 220 )  2011.08.18.

 ( 732 )  Agroperfekt Kft., Karcag (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Ádám, Dr. Szabó Miklós § Dr. Juhász Ádám Ügyvédi Iroda, Karcag

  
( 546 )

 ( 511 ) 30 Babliszt; búzadara; cukor; dara emberi táplálkozásra; ecet; fahéj; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;

gabonakészítmények; búzadara; gyömbér; ízesítőszerek; kakaó; kávé; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül;

ketchup; kétszersültek, konyhasó;kukorica; kukoricadara; kukoricapehely; kukoricaliszt; lisztek; liszttartalmú

ételek; malomipari termékek; méz; mustár; müzli; rizs; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs alapú -);

 szójaliszt; árpa; árpaliszt; zab; zabalapú ételek; zabdara;zabliszt.

31 Répa; rizs; rozs; szalma; bab; baromfiszárnyas; bors/paprika; borsó; burgonya; búza; gabonafélék

feldolgozásakor keletkezett melléktermékek; gomba; gyökérzöldségek; gyümölcsök; hagymák; halak;

 istállótakarmány; komló; korpa; kukorica; lencse; magvak;növények; nyers fa; palánták; széna; takarmány; zab.

 ( 111 )  206.162

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02858

 ( 220 )  2011.09.09.

 ( 732 )  Corvex Üzleti Megoldások Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42 Számítógép szoftver tanácsadás; számítógép-szoftver fenntartása; kutatás és fejlesztés mások részére.

 ( 111 )  206.163

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02631

 ( 220 )  2011.08.18.

 ( 732 )  Kinyó András, Budapest (HU)

 ( 541 )  NRG

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

szörpök és más készítmények italokhoz. 

 ( 111 )  206.164

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01973

 ( 220 )  2011.06.21.
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 ( 732 )  Ganz Acélszerkezet 2010 Kereskedelmi és Vállalkozási Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; (forgózsámolyok vasúti vagonokhoz; vasúti

 gördülőeszközök; vasúti kocsik).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; beszerzői szolgáltatások

[áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek.

 40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  206.165

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02328

 ( 220 )  2011.07.20.

 ( 732 )  Tempo Uno Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  GONG CAFÉ

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.166

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02514

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  B.Tóth László, Budapest (HU)

 ( 541 )  retrotarisznya

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  206.167

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02853

 ( 220 )  2011.09.08.

 ( 732 )  Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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);
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 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 111 )  206.168

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02151

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  A vízórás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  206.169

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01074

 ( 220 )  2011.04.07.

 ( 732 )  Gerlich Zsolt, Kiskunlacháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Névjegykártyák.

 40 Névjegykártya nyomtatás.

 42 Névjegykártya tervezés, névjegykártya szerkesztés.

 ( 111 )  206.170

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02630

 ( 220 )  2011.08.18.

 ( 732 )  D.H. Intertrade Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor Mónika, Dr. Fodor Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  206.171

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02518

 ( 220 )  2011.08.05.

 ( 732 )  Pet Nuts Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gachályi Bence, dr. Gachályi Bence Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek, állatok részére játékok és kiegészítők, játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak.

31 Tápanyagok állatok számára, állateledel, ehető rágcsálnivaló állatoknak, táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak.

35 Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel, állathigiéniával, állatgyógyászattal és állattartáshoz kapcsolódó

 kiegészítő termékek).

 ( 111 )  206.172

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02504

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  B.Tóth László, Budapest (HU)

 ( 541 )  poptarisznya

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  206.173

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02842

 ( 220 )  2011.09.07.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  206.174

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02679

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  CBA-D&T Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.175

 ( 151 )  2012.05.07.
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 ( 210 )  M 11 02689

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Édes Napok Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.176

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02697

 ( 220 )  2011.08.25.

 ( 732 )  CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.177

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02681

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 111 )  206.178

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02685

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  206.179

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 00891

 ( 220 )  2011.03.24.

 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Szovjetszkoje Igrisztoje a pezsgők cárja

 ( 511 )  33 Orosz technológia alapján gyártott pezsgők.

35 Nagy- és kiskereskedelem orosz technológia alapján gyártott pezsgő italok körében; reklámozás; üzleti

managementszolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi árubemutató

 kereskedelmi médiákban; TV, rádió, internet hirdetések.

 39 Orosz technológia alapján gyártott pezsgőkkel kapcsolatos szállítás; a pezsgők csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  206.180

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02148

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
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( 546 )

 ( 511 )  30 Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

 ( 111 )  206.181

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01734

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus

fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online
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felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; szociális

hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel kapcsolatos

 szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  206.182

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02696

 ( 220 )  2011.08.25.

 ( 732 )  MAI-'93 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Izsó István, Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  206.183

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02687

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Hu Wengang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  206.184

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 03015

 ( 220 )  2011.09.26.

 ( 732 )  Kucharczyk Witold Stanislaw, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pelle Andrea, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  206.185

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 03014
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 ( 220 )  2011.09.26.

 ( 732 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.186

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02698

 ( 220 )  2011.08.25.

 ( 732 )  Kerttrade Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Műanyag, félig feldolgozott.

 ( 111 )  206.187

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02688

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Ye Wenlian, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  206.188

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02684

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

 ( 541 )  BERYL

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

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

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

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

 ( 111 )  206.189

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02683

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  206.190

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01728

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  3 WC-tartály színező szappan a víztartályban való használatra.

 ( 111 )  206.191

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01729

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azinternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági
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szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton Interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy Interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

38 Távközlés; adatok, képek és/vagy hang továbbítása kábelen, szatellit, számítógépes hálózat, telefon, ISDN

vagy egyéb továbbító eszköz segítségével; számítógép segítségével történő üzenet és kép továbbítás; száloptikás

hálózaton keresztül történőkommunikáció; üzenet küldéssel kapcsolatos szolgáltatások; telekonferencia

szolgáltatások; telefon és telefax szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotogalériák, chat-szobák és

elektronikus táblák készítése az üzenetek továbbítására és cseréjére;online multimédia hely biztosítása, ahonnan

harmadik személy letölthet, ahová csatlakozhat, szöveges üzenetet, grafikus vagy fotografikus ábrát, video

és/vagy audio üzenetet feltehet; online rendszer működtetése, amely a web oldal használója számáralehetővé teszi

más felhasználók adatainak és szöveges üzeneteinek letöltését a kölcsönös kereskedelmi tranzakciókkal

kapcsolatosan; hírek, információk képek, videok és hangfelvételek küldése és megosztása; rádió szolgáltatások;

hírügynökségekszolgáltatásai; adatbázisok, elektronikus publikációk, számítógépes hálózatok és internet

csatlakoztatási szolgáltatásai; internet szolgáltatások; intenetre való belépéssel kapcsolatos szolgáltatások;

 távközlési berendezések bérlése; a fentiekkelkapcsolatos információk, segítségnyújtás és tanácsadás.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus

fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online

felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 111 )  206.192

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02332

 ( 220 )  2011.07.21.

 ( 732 )  Norka-Net Szolgáltató Bt., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  206.193

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02336

 ( 220 )  2011.07.21.

 ( 732 )  Surena Trade Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  CANSINBANT

 ( 511 )  5 Sebtapasz.

 ( 111 )  206.194

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02682

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  206.195

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02638

 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  Monsignore Security Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően

 nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.196

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02503

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  Warnex Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  HUNOR

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

 ( 111 )  206.197

 ( 151 )  2012.05.07.
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 ( 210 )  M 11 02501

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Worldwide Franchise Systems, Inc., New York (US)

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

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatás; időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.198

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02499

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Worldwide Franchise Systems, Inc., New York (US)

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

 ( 541 )  FOUR POINTS

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  206.199

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02147

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Cserenda Kft., Kaposvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  19 Fa burkolatokhoz; fa háztartási eszközök készítéséhez; fa útburkolatok.

 ( 111 )  206.200

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02331

 ( 220 )  2011.07.21.

 ( 732 )  Premier Ablakrendszerek Építőipari és Szolgáltató Kft., Pákozd (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari

termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba.

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

 szerkezetek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  206.201

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02643
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 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  A-Z Stúdió GZS Kereskedelmi és szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  206.202

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01978

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  Tarandus Befektetési és Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Tamás, dr. Illés Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 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.

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

 ( 111 )  206.203

 ( 151 )  2012.05.08.

 ( 210 )  M 11 01967

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; sörök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős szolgáltatások

 nyújtása; szórakoztatás.
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 ( 111 )  206.204

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01962

 ( 220 )  2011.06.20.

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

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  ( 546 )

 ( 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, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  206.205

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01959

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  Magyar Zarándokút Egyesület, Érd (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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.206

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01733

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus

fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online

felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; szociális

hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel kapcsolatos

 szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  206.207

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 01731

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV., LS Hoofddorp (NL)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azinternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a
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műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton Interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy Interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

38 Távközlés; adatok, képek és/vagy hang továbbítása kábelen, szatellit, számítógépes hálózat, telefon, ISDN

vagy egyéb továbbító eszköz segítségével; számítógép segítségével történő üzenet és kép továbbítás; száloptikás

hálózaton keresztül történőkommunikáció; üzenet küldéssel kapcsolatos szolgáltatások; telekonferencia

szolgáltatások; telefon és telefax szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotogalériák, chat-szobák és

elektronikus táblák készítése az üzenetek továbbítására és cseréjére;online multimédia hely biztosítása, ahonnan

harmadik személy letölthet, ahová csatlakozhat, szöveges üzenetet, grafikus vagy fotografikus ábrát, video

és/vagy audio üzenetet feltehet; online rendszer működtetése, amely a web oldal használója számáralehetővé teszi

más felhasználók adatainak és szöveges üzeneteinek letöltését a kölcsönös kereskedelmi tranzakciókkal

kapcsolatosan; hírek, információk képek, videok és hangfelvételek küldése és megosztása; rádió szolgáltatások;

hírügynökségekszolgáltatásai; adatbázisok, elektronikus publikációk, számítógépes hálózatok és internet

csatlakoztatási szolgáltatásai; internet szolgáltatások; intenetre való belépéssel kapcsolatos szolgáltatások;

 távközlési berendezések bérlése; a fentiekkelkapcsolatos információk, segítségnyújtás és tanácsadás.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus

fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online

felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 ( 111 )  206.208

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 03001

 ( 220 )  2011.09.23.

 ( 732 )  Kovács Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8 Szerszámok, eszközök és kellékek vívófelszerelések javítására és karbantartására; műszerek, kellékek és
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 eszközök vívófelszerelések ellenőrzésére.

25 Cipők; cipőtalpak; cipőbetétek; sport lábbelik; vívócipők; ruhaneműk; sportruházat; vívóruhák és kiegészítők;

víváshoz használt védőfelszerelések, mellvédők és hónaljvédők; zoknik, elektromos vívómellények;

 vívómesterek által használt vívóruhák;vívómesterek által használt vívócipők.

28 Vívófegyverek és kiegészítőik, vívótőrök, vívókardok, vívópengék, szúróhegyek és kiegészítők

vívófegyverekhez, vívófegyver kosarak, vívófegyver markolatok, vívófegyver rögzítő gombok, vívófegyver

konnektorok, vívó testvezetékek, vívó testvezetékkonnektorok, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóálarcok,

vívózsákok, tokok vívófelszerelésekhez, vívómesterek által használt vívófelszerelések, eszközök

 testgyakorláshoz, vívó találatjelző berendezések és eszközök, vívópástok és alkatrészei.

 ( 111 )  206.209

 ( 151 )  2012.05.08.

 ( 210 )  M 11 02502

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Skin Team Bőrdíszmű Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bozsek Ilona, dr. Bozsek Ilona Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18 Bőr- és műbőr táskák, utazótáskák, bőröndök és egyéb bőr-műbör aprócikkek.

 25 Női és férfi ruhák, valamint ruházati kiegészítők.

 28 Testnevelési és sportcikkek, sporttáskák.

 ( 111 )  206.210

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02461

 ( 220 )  2011.08.01.

 ( 732 )  MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REHAB THE BEAST!

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők folyékony formában.

30 Azonnal fogyasztható tea, jeges tea és tea alapú italok; azonnal fogyasztható ízesített tea, jeges tea és tea alapú

 italok.

 32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  206.212

 ( 151 )  2012.05.08.

 ( 210 )  M 11 00332

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Krisztina, Budapest

 ( 541 )  Egyetemek Harca

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

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  206.213

 ( 151 )  2012.05.08.

 ( 210 )  M 10 03738

 ( 220 )  2010.12.10.

 ( 732 )  Sauska & Társa Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, ABK Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  206.214

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02737

 ( 220 )  2011.08.31.

 ( 732 )  RAAB Villanyszerelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

 ( 111 )  206.215

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 03051

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  Like Energy Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  206.216
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 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02734

 ( 220 )  2011.08.30.

 ( 732 )  Gróf Buttler Borászati Zrt., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Zvara István, Dr. Zvara István Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  206.217

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02884

 ( 220 )  2011.09.12.

 ( 732 )  Molnár Anita, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Fodrászszalonok; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; manikűrszolgáltatások; masszázs; szauna

 szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; tetoválás.

 ( 111 )  206.218

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02890

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  Igaz Zoltán, Győrzámoly (HU)

 Georgievné Fódi Mária, Győrzámoly (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).

 ( 111 )  206.219
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 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 03205

 ( 220 )  2011.10.11.

 ( 732 )  POS Media B.V., NL-7552 JR Hengelo OV (NL)

 ( 740 )  dr. Misik Zoltán, Budapest

  ( 546 )

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

ügyletekről; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; eladási propaganda mások számára;hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kövéleménykutatás;kutatások ügyletekkel

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

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

tanulmányok;piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

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

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzletifelvilágosítás, tájékoztatás;

 üzleti információk.

 ( 111 )  206.220

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02887

 ( 220 )  2011.09.12.

 ( 732 )  Kwizda Holding GmbH, Bécs (AT)

 ( 300 )  AM2599/2011 2011.05.23. AT

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

 ( 541 )  SEDOGELAT

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  206.221

 ( 151 )  2012.05.10.

 ( 210 )  M 11 02891

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Zoltán, Tatabánya

 ( 541 )  MEOE

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmények.

 41 Szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek.

 44 Állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állattenyésztés.

 ( 111 )  206.222

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02722

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  Miskolci Italkereskedelmi, Kereskedelmi és Szállító Zrt., Miskolc (HU)
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 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  206.223

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02800

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  206.224

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02801

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  206.225

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02738

 ( 220 )  2011.08.31.

 ( 732 )  Souvenir Brands Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

termékek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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 (készülékek kivételével).

 20 Műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 28 Játékok, játékszerek.

 ( 111 )  206.226

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02803

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  206.227

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02802

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KÖKI TERMINÁL

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  206.228

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02889

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  Csorba Gabriella, Taktaharkány (HU)

 ( 740 )  dr. Bajáky Tamás, Bajáky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  206.229

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02886

 ( 220 )  2011.09.12.

 ( 732 )  Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GOZSDU

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.230
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 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02894

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  Szerémi Ádám, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Tamás Vilmos, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.231

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03042

 ( 220 )  2011.09.27.

 ( 732 )  Selye János Magyar Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FILÉ - négy kérdés technika

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; egészség(védő) klubok [kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető nem letölthető elektronikus publikációk; óvodák (nevelés);

szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

 információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); szövegek leírása nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

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

állatok részére; mezőgazdasági; kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; pszichológus

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  206.232

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03046

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  WWM 98 Kft., Siófok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Ideiglenes szállásadás, vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 111 )  206.233

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03048

 ( 220 )  2011.09.28.

 ( 732 )  Cityfood Magyarország Kft., Vecsés (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Étel házhoz szállítása, parti-szervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.
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 ( 111 )  206.234

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03047

 ( 220 )  2011.09.28.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

 élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  206.235

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02895

 ( 220 )  2011.09.12.

 ( 732 )  Beauty.hu Webáruház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

szolgáltatások kozmetikai és szépségápolási termékkel, parfümökkel, olajokkal, szappanokkal, samponokkal, test-

és hajápolási termékkel, fogkrémekkel és egyébfogápolási termékkel, ruházati termékkel és kiegészítőkkel (pl.

táskák, övek, órák, cipők, esernyők, kulcstartók, tárcák, sétapálcák), ékszerekkel, bőrből készült termékekkel

kapcsolatban, különösen online (internet) és telemarketing útján nyújtva;reklámesemények és vásárlói

 hűségprogramok szervezése és lebonyolítása.

 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.

 ( 111 )  206.236

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03343

 ( 220 )  2011.10.18.

 ( 732 )  Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CSINÁLJ SPORTOT

 ( 511 ) 30 Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok és ezekhez szükséges készítmények; kekszek, pékárú,

 tésztafélék és cukrászárú, nevezetesen bonbonok, kelt tészták, gabonakészítmények, étkezési jég, jégkrém

 ( 111 )  206.237

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03351

 ( 220 )  2011.10.19.
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 ( 732 )  Első Magyar Konszolidátor Zártkörűen Működő Rt., Rétság (HU)

 ( 740 )  Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EMK EBPP

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

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

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

 ( 111 )  206.238

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02375

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  Ditrói Mária, Győr (HU)

 ( 541 )  C 2 For Men

 ( 511 )  9 DVD-k, videofilmek.

 25 Pólók, sapkák.

41 Digitális képfelvételezés, egészségvédő klubok, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line kiadása, könyvkiadás, levelező tanfolyamok, testnevelés, tornatanítás, üdülő

 táborok szolgáltatásai, versenyekszervezése, videofilmgyártás.

 ( 111 )  206.239

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02728

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  Doszpod László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  VILLANUM

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  206.240

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02730

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  International Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)

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

  

( 556 )

 ( 511 ) 9 Mágnesesen kódolt kártyák; mágnescsíkkal ellátott hitelkártyák; pénzalap átutaláskor használt kártyák; kódolt

 és mágneses hitelkártyák.

36 Pénzügyi szolgáltatások; banki szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos adminisztráció; kölcsön és hitel

szolgáltatások; bérleti díj kölcsönvétele és bérbeadása; pénzügyi kártya szolgáltatások; fizető kártya és hitel

kártya szolgáltatások; tartozikkártya szolgáltatások; készpénz kártya szolgáltatások; pénzbeszedési és tartozás

kiegyenlítő szolgáltatások; részletfizetés finanszírozó, elektronikus tőke átutaló és készpénz adományozó

szolgáltatások; készpénz kezelési szolgáltatások; számlakivonatkibocsátása; biztosítási szolgáltatások; adósság

kezelési szolgáltatások; pénzügy és befektetés kezelési szolgáltatások; befektetés banki és biztosítási

szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások; számla kifizetési szolgáltatások; valuta/devizaszolgáltatások;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 10. szám, 2012.05.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1039



pénzügyi tervezési és befektetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi kutatás; járadék/nyugdíj alap

szolgáltatások; befektetéssel kapcsolatos adminisztráció és becslés; konzultációs, információs és

 tanácsadásiszolgáltatások a fent felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

 ( 111 )  206.241

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02883

 ( 220 )  2011.09.12.

 ( 732 )  Greksza Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 111 )  206.242

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02902

 ( 220 )  2011.07.11.

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

  
( 546 )

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

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

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

 (készülékek kivételével); csomagolásra.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  206.243

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 02893

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  KVIZIT MEDIA GROUP Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Zsuzsanna, Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Kistarcsa

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Fórumok biztosítása az interneten.

 41 On-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból.

 42 Számítógép programok kidolgozása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  206.244

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03203

 ( 220 )  2011.10.11.

 ( 732 )  Melorit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 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; különösen számítógépi

hardvertermékek, periféria eszközök, számítógépek egységei és alkatrészei, klaviatúrák és az ezekhez való

 számítógépprogramok.

 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, különösen műszaki kutatás,

 számítógép-programozás, műszakiszakértői tevékenység.

 ( 111 )  206.245

 ( 151 )  2012.05.11.

 ( 210 )  M 11 03204

 ( 220 )  2011.10.11.

 ( 732 )  Basacolors Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zakály Ottó, Tatabánya

  
( 546 )

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

 ( 111 )  206.269

 ( 151 )  2012.05.16.

 ( 210 )  M 11 03662

 ( 220 )  2011.11.17.

 ( 732 )  Jones Day, Cleveland, Ohio 44114 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.270

 ( 151 )  2012.05.16.

 ( 210 )  M 11 03663

 ( 220 )  2011.11.17.

 ( 732 )  Jones Day, Cleveland, Ohio 44114 (US)

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

 ( 541 )  JONES DAY

 ( 511 )  45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.271

 ( 151 )  2012.05.16.

 ( 210 )  M 11 03516
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 ( 220 )  2011.11.07.

 ( 732 )  Lokal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  206.272

 ( 151 )  2012.05.16.

 ( 210 )  M 11 03517

 ( 220 )  2011.11.07.

 ( 732 )  Endrődi László, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AGROOTER

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

A rovat 172 darab közlést tartalmaz. 
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