
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 01967

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület, Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej és tejtermékek.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00501

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Vidék Videó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VIDÉK VIDEÓ

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00667

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Tsendra Roman Ivanovich, Kolcsino, Ukraine (UA)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött zöldborsó.

 ( 210 ) M 11 01473

 ( 220 ) 2011.05.11.

 ( 731 )  PRODO VOICE STUDIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipták Eszter ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) MUSIC FM RADIO

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01902

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Lázár Lajos, Tápiószőlős (HU)

 Egri Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila MBA, ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) MAGYARTÓL VEDD A MAGYART

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

 súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

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

 35    Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 210 ) M 11 03045

 ( 220 ) 2011.09.28.

 ( 731 )  Tóthné Koós Viktória Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) ARCJÓGA

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 11 03210

 ( 220 ) 2011.10.11.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A., VIROFLAY (FR)

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

 ( 541 ) ÚTRAVALÓ

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 11 03236

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Árva József Kft. 100%, Lajosmizse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

 szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 11 03285

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Niedermüller Anna, Budapest (HU)

 ( 541 ) EzerGyerek

 ( 511 )   41    Oktatás.

 ( 210 ) M 11 03752

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) Hungaria Szalámi

 ( 511 )  16    Papírból és kartonból készült csomagoló anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem

 tartoznak más osztályba.

  29    Magyarországról származó szalámi és kolbászfélék, szárazáruk, vörös áruk.
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 ( 210 ) M 11 03764

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Telemedical E-Doktor Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Egészségügyi, orvosi témájú szakmai képzés, kulturális tevékenység.

  42    Egészségügyi, orvosi témájú gyógyászati célú tudományos kutatás, elemzés.

  44    Orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 03897

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  "Tetőpont '98" Építő és Kereskedelmi Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, energiatakarékossági

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 11 03918

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  TALIA VINO Szőlőbirtok és Borkereskedés Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kálmán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 04105

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  BNP PARIBAS, Paris (FR)

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

 ( 541 ) A változó világ bankja

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

szakmai üzleti tanácsadás; hatékonysági szakvélemények; üzleti információ; üzleti információgyűjtés; kutatások

üzleti ügyletekkel kapcsolatban;reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy ipari menedzsment támogatás;

számvitel; adóbevallások készítése; direkt marketing postai úton (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; marketingtanulmányok; adatgyűjtés mesterfájlba;számítógépes fájlmenedzsment;

gazdasági előrejelzés; számlakivonatok összeállítása; reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózaton keresztül, mint például interneten és intraneten; számítógépes adatkeresés mások

számára; reklámidőbérbeadása számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten;

elektronikus hirdetési rovat elkészítése; információszolgáltatás, tanácsadás, valamint adminisztratív és

kereskedelmi segítségnyújtás online kereskedelemben valóbiztonságos fizetési felület létrehozásában

számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten; üzleti értékelés; marketingkutatás;

 statisztikák összeállítása.

 36    Bankügyletek, pénzügyi ügyletek, pénzügyi analízis, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások,

követelésbehajtási ügynökségek, hitelirodák, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése, ingatlanügyletek,

ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés,ingatlan tanácsadás, pénzügyi értékelés (ingatlan), információ

ingatlanokról, ingatlankezelés, bérleti díj beszedése, biztosítás, biztosítási tanácsadás, biztosítási információ,

biztosítások, ellenjegyzési garanciavállalás, biztosítéki szolgáltatások,takarékpénztárak, nyugdíj-megtakarítások,
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pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bank, ingatlan), pénzügyi információ, kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, tőkebefektetés, monetáris ügyletek, biztosítás-matematikai szolgáltatások,

faktorálás/faktoringszolgáltatások, hitelirodák, tőzsdei árjegyzés, hitelkártya szolgáltatások, terhelőkártya

szolgáltatások, pénzváltás, csekkek hitelességének ellenőrzése, utazási csekkek kibocsátása, banki csekkek

kibocsátása, széfletét szolgáltatások, elszámoló házak,biztosítási alkuszi tevékenység, értékek letétbe helyezése,

értékbónok kibocsátása, hitelkártya szolgáltatások, hűségkártya kibocsátása (pénzügyi szolgáltatások), adóval

kapcsolatos pénzügyi becslések, vagyonkezelés, pénzalapok elektronikus átutalása,társasházak kezelése, pénzügyi

menedzsment, életbiztosítás, hajókár biztosítás, balesetbiztosítás, tűzbiztosítás, egészségbiztosítás,

otthonbiztosítás, elmaradt bér elleni biztosítás, ingatlan bérbeadása, iroda bérbeadása (ingatlan),

jelzáloghitelezés,részletfizetéses hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi

tranzakciók, telebank otthonról igénybe vehető banki szolgáltatások; viszont befektetői alapok, bankári

szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, tanácsadás éssegítségnyújtás, online bankügyletek; pénzügyi,

valuta-, biztosítási és ingatlanszolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül (beleértve a mobil telefonokat), adat

továbbítás hálózatokon és számítógépes kommunikációs rendszereken, mint például azinterneten és az intraneten

 keresztül.

 38    Távközlés, információszolgáltatás távközlési ügyekben, távközlés optikai szálas hálózatokon keresztül;

távközlés adatkommunikációs hálózaton keresztül, telematikus hálózatok és adatkommunikációs hálózatok, mint

az internet és az intranet; rádióadás,televíziós műsorszórás, számítógép terminálok közötti összeköttetések,

telekommunikáció elektronikus levelezés útján, összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása (mobil telefonon

is) telematikus adattovábbítással és adatkommunikációs hálózatokonkeresztül, mint interneten és intraneten

keresztül; felhasználói hozzáférés biztosítása elektronikus honlapokhoz az online kereskedelemi tevékenységhez;

távközlési kapcsolat létesítése számítógépes hálózatokhoz, mint az internethez vagy intranethez;távközlési átviteli

és összeköttetési szolgáltatások;felhasználói hozzáférés biztosítása adatkommunikációs hálózatokhoz, mint az

internet és az intranet; felhasználói hozzáférés biztosítása valamely elektronikus oldalhoz adatkommunikációs

hálózatokon,például interneten online kereskedelmi és banki szolgáltatások nyújtása céljára; távközlési

 berendezések kölcsönzése; telefon-szolgáltatások.

 41    Szemináriumok, kollokviumok, konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek

és események szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); oktatás és képzések; szórakoztatás;

információk oktatási és szórakoztatásicélra; oktatási és képzési tanácsadás; kiállítások szervezése és lebonyolítása

kulturális vagy oktatási célra; számítógépes hálózatokon elérhető online játékok; könyvek és folyóiratok kiadása;

szövegek szerkesztése és kiadása, nem hirdetési szövegek;mikrokiadás; folyóiratok és könyvek elektronikus

 online kiadása; sport és kulturális tevékenységek; show műsorok készítése és filmgyártás.

 ( 210 ) M 11 04106

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  BNP PARIBAS, Paris (FR)

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

 ( 541 ) A változó világ biztosítója

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

szakmai üzleti tanácsadás; hatékonysági szakvélemények; üzleti információ; üzleti információgyűjtés; kutatások

üzleti ügyletekkel kapcsolatban;reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy ipari menedzsment támogatás;

számvitel; adóbevallások készítése; direkt marketing postai úton (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; marketingtanulmányok; adatgyűjtés mesterfájlba;számítógépes fájlmenedzsment;

gazdasági előrejelzés; számlakivonatok összeállítása; reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózaton keresztül, mint például interneten és intraneten; számítógépes adatkeresés mások

számára; reklámidőbérbeadása számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten;

elektronikus hirdetési rovat elkészítése; információszolgáltatás, tanácsadás, valamint adminisztratív és

kereskedelmi segítségnyújtás online kereskedelemben valóbiztonságos fizetési felület létrehozásában
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számítógépes kommunikációs hálózaton, úgy mint az interneten és intraneten; üzleti értékelés; marketingkutatás;

 statisztikák összeállítása.

 36    Bankügyletek, pénzügyi ügyletek, pénzügyi analízis, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások,

követelésbehajtási ügynökségek, hitelirodák, tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése, ingatlanügyletek,

ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés,ingatlan tanácsadás, pénzügyi értékelés (ingatlan), információ

ingatlanokról, ingatlankezelés, bérleti díj beszedése, biztosítás, biztosítási tanácsadás, biztosítási információ,

biztosítások, ellenjegyzési garanciavállalás, biztosítéki szolgáltatások,takarékpénztárak, nyugdíj-megtakarítások,

pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bank, ingatlan), pénzügyi információ, kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, tőkebefektetés, monetáris ügyletek, biztosítás-matematikai szolgáltatások,

faktorálás/faktoringszolgáltatások, hitelirodák, tőzsdei árjegyzés, hitelkártya szolgáltatások, terhelőkártya

szolgáltatások, pénzváltás, csekkek hitelességének ellenőrzése, utazási csekkek kibocsátása, banki csekkek

kibocsátása, széfletét szolgáltatások, elszámoló házak,biztosítási alkuszi tevékenység, értékek letétbe helyezése,

értékbónok kibocsátása, hitelkártya szolgáltatások, hűségkártya kibocsátása (pénzügyi szolgáltatások), adóval

kapcsolatos pénzügyi becslések, vagyonkezelés, pénzalapok elektronikus átutalása,társasházak kezelése, pénzügyi

menedzsment, életbiztosítás, hajókár biztosítás, balesetbiztosítás, tűzbiztosítás, egészségbiztosítás,

otthonbiztosítás, elmaradt bér elleni biztosítás, ingatlan bérbeadása, iroda bérbeadása (ingatlan),

jelzáloghitelezés,részletfizetéses hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi

tranzakciók, telebank otthonról igénybe vehető banki szolgáltatások; viszontbefektetői alapok, bankári

szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, tanácsadás éssegítségnyújtás, online bankügyletek; pénzügyi,

valuta-, biztosítási és ingatlanszolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül (beleértve a mobil telefonokat), adat

továbbítás hálózatokon és számítógépes kommunikációs rendszereken, mint például azinterneten és az intraneten

 keresztül.

 38    Távközlés, információszolgáltatás távközlési ügyekben, távközlés optikai szálas hálózatokon keresztül;

távközlés adatkommunikációs hálózaton keresztül, telematikus hálózatok és adatkommunikációs hálózatok, mint

az internet és az intranet; rádióadás,televíziós műsorszórás, számítógép terminálok közötti összeköttetések,

telekommunikáció elektronikus levelezés útján, összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása (mobil telefonon

is) telematikus adattovábbítással és adatkommunikációs hálózatokonkeresztül, mint interneten és intraneten

keresztül; felhasználói hozzáférés biztosítása elektronikus honlapokhoz az online kereskedelemi tevékenységhez;

távközlési kapcsolat létesítése számítógépes hálózatokhoz, mint az internethez vagy intranethez;távközlési átviteli

és összeköttetési szolgáltatások;felhasználói hozzáférés biztosítása adatkommunikációs hálózatokhoz, mint az

internet és az intranet; felhasználói hozzáférés biztosítása valamely elektronikus oldalhoz adatkommunikációs

hálózatokon,például interneten online kereskedelmi és banki szolgáltatások nyújtása céljára; távközlési

 berendezések kölcsönzése; telefon-szolgáltatások.

 41    Szemináriumok, kollokviumok, konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; sportversenyek

és események szervezése; versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás); oktatás és képzések; szórakoztatás;

információk oktatási és szórakoztatásicélra; oktatási és képzési tanácsadás; kiállítások szervezése és lebonyolítása

kulturális vagy oktatási célra; számítógépes hálózatokon elérhető online játékok; könyvek és folyóiratok kiadása;

szövegek szerkesztése és kiadása, nem hirdetési szövegek;mikrokiadás; folyóiratok és könyvek elektronikus

 online kiadása; sport és kulturális tevékenységek; show műsorok készítése és filmgyártás.

 ( 210 ) M 11 04123

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Aesthetica IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) med-aesthetic.hu

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 04132
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 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Bútorg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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.

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04139

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  HMH Fatelep Kft., Domonyvölgy (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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00009

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 'WELCOME TO xDRIVE VILLAGE THE PLACE WITH 365 SEASONS'

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, valamint ezek alkatrészei.

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

 ( 210 ) M 12 00010

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 731 )  BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 'SEE YOU SOON IN xDRIVE VILLAGE THE PLACE WITH 365 SEASONS'

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, valamint ezek alkatrészei.

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

 ( 210 ) M 12 00082

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) anacont

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00085

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) nivoflip

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,
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adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00086

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) nivorota

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00088

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) multicont

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00146

 ( 220 ) 2012.01.17.

 ( 731 )  "KOPP" EXPORT-IMPORT Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbász; lekvár.

  33    Pálinka.

 ( 210 ) M 12 00171

 ( 220 ) 2012.01.19.

 ( 731 )  G-Mentor Reklámszervező és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 ( 210 ) M 12 00187

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Kiss Richárd, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 12. szám, 2012.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1218



 ( 511 )  9    Elektronikai eszközök, hanglejátszók és erősítők.

 20    Műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, biztonsági dobozok

 műanyagból.

  35    Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 12 00191

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  PARTNER IN PET FOOD HUNGÁRIA KFT., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Ehető rágcsálnivalók kutyáknak; kutyaeledelek; táplálék kedvtelésből tartott kutyáknak; táplálék kutyáknak.

 ( 210 ) M 12 00202

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Szicília 2005 Kft., Dombóvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruszállítás; gépkocsival

 történő szállítás.

 43    Olaszországi, szicíliai jellegű, fajtájú, minőségű vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás;

 gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; kávéházak; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 00227

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Heves Róbert, Baja (HU)

 dr. Szabó István Tamás, Nagybaracska (HU)

  

( 591 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 12 00234
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 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Automex Hardware Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez;

monitorok[számítógéphardver]; monitorok [számítógépprogramok]; navigációs berendezések járművekbe

[fedélzeti számítógépek]; nyomtatók számítógépekhez; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített;

számítógépprogramok, rögzített; számítógépperifériák;számítógépes játékprogramok; számítógépek; számítógép

 programok [letölthető]; számítógép memóriák; számítógép billentyűzetek.

  38    Távközlés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

installációja; számítógép vírusvédelmiszolgáltatások; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése;számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 12 00236

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Gál Roland, Villány (HU)

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

 ( 541 ) Mannagyár

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00237

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Gál Roland, Villány (HU)

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

 ( 541 ) Borcipán

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 210 ) M 12 00242

 ( 220 ) 2012.01.26.

 ( 731 )  Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Visegrád (HU)

 ( 740 )  dr. Baksa Péter, Baksa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi fizi(k)oterápia; kórházi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00265

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Gardrob 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 12 00268

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  LABORC Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 591 )

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

 ( 210 ) M 12 00285

 ( 220 ) 2012.01.30.

 ( 731 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 12 00302

 ( 220 ) 2012.01.30.

 ( 731 )  atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Urbán Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Ki mit tud?

 ( 511 )   38    Távközlés.
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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.

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

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00306

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Zheng Rui Fang, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00310

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  EBK DRINKS Kft., Balatonlelle (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Kanadából származó whiskey.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 12 00313

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Illés Bálint 25%, Budapest (HU)

 Illés Levente 25%, Budapest (HU)

 Bandi Károly 50%, Szigetcsép (HU)

 ( 740 )  Illés Béla, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00315

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Ltd., Norwich (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hústermék; felvágottak, virsli.
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 ( 210 ) M 12 00316

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Bernard Matthews Ltd., Norwich (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hústermék; felvágottak, virsli.

 ( 210 ) M 12 00318

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  TolnAgro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) AGROFERM

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmény.

 ( 210 ) M 12 00319

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)

 ( 300 )  1230113 2011.08.01. NL

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

 ( 541 ) HORIZON

 ( 511 ) 9    Hang, kép vagy adat rögzítésére, továbbítására, megjelenítésére, tárolására, kódolására, dekódolására,

átalakítására, feldolgozására szolgáló készülékek és műszerek, ezen belül különösen az ún. settop box-ok;

kommunikációs és távközlési berendezésekkábel útján közvetített, Internet-alapú és személyes tartalmak

integrálásának támogatására; televízió készülékek és ehhez kapcsolódó berendezések, távirányítók; telefonok,

mobiltelefonok, személyi szervezők (PDA); modemek, dekódoló készülékek,rejtjelezési berendezések;

adatfeldolgozó berendezésekhez való hozzáférésre és a hozzáférés szabályozására szolgáló eszközök;

azonosításra szolgáló eszközök távközlési hálózatokhoz; jelek és adások kódolására (zavarására) és dekódolására

szolgálóberendezések; digitális terminálok; videofilmek, CD-ROM-ok, hanglemezek, DVD lemezek,

mágneskártyák; interaktív televíziózáshoz használt berendezések és eszközök; számítógépes szoftverek (rögzített

programok); száloptikai és optikai kábelek; játékszoftver online játékra és/vagy interaktív használatra is; az

összes fent felsorolt termék használata kábel útján közvetített, Internet-alapú és személyes tartalmak

integrálásával kapcsolatosan, illetve annak támogatására, és a felsorolt áruk egyike semkapcsolódik semmilyen

 módon légügyi- illetve repülési területhez, légi utas szállításhoz és légi közlekedéshez, szállításhoz.

 38    Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil távközlést és távbeszélő szolgáltatásokat; rádió- és televízió

műsorok műsorszórása; video-on-demand; kábelszolgáltatói szolgáltatások; Internet-hozzáférést biztosító

szolgáltatások; hozzáférés biztosításatávközlési hálózatokhoz (beleértve az Internetet is); távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési információk biztosítása televízión és az Interneten keresztül; elektronikus üzenetek

cseréje és továbbítása; interaktív kommunikációs szolgáltatások azInterneten, kábelhálózatokon keresztül vagy

egyéb adatátvitel útján; kábeltelevíziós műsorszórás; adatok, hang és képek átvitele rádión, televízión, műholdon,

kábelen, éteren keresztül vagy más elektronikus rendszer útján; távközlési infrastruktúraüzemeltetése és bérlete

harmadik felek részére beleértve a (mobil) telefonos hálózatokat is; tájékoztatás és tanácsadás (interaktív)

távközlési szolgáltatások vonatkozásában; hírügynökség és hírszolgáltatás; távközlési hálózatokhoz való

hozzáférési időbérlése; videojátékok és digitális adatok letöltéséhez való hozzáférés biztosítása; kommunikáció

(adatátvitel) nyílt (Internet) vagy zárt (Intranet) globális számítógépes hálózatokon keresztül; filmek és egyéb

audio- és audiovizuális porgramok onlineletöltése, letölthetővé tétele; programok továbbítása és (TV) csatornák

kiválasztása; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatásokon keresztül az

Internethez és adatbázisokhoz való csatlakozás biztosítása; a fentemlített szolgáltatások egyike sem kapcsolódik
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 semmilyen módon légügyi- illetve repülési területhez légi utas szállításhoz és légi közlekedéshez, szállításhoz.

 41    Szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és színházi

programok összeállítása, alkotása, rendezése és előadása; filmek és videók gyártása; filmek és videók kölcsönzése

Interneten keresztül is,illetve egyéb elektronikus kommunikáció útján; könyvek, magazinok, újságok, brosúrák és

más folyóiratok kiadása, kölcsönzése és terjesztése, függetlenül attól, hogy az elektronikus/digitális formában

történik; interaktív szórakoztatás, beleértveinteraktív szórakoztató szolgáltatások nyújtását az ún. "settop box"

 útján.

 ( 210 ) M 12 00326

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  Kolozsvári Márk, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kolozsvári Renátó, Szeged

 ( 541 ) borsó bisztró

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 00334

 ( 220 ) 2012.02.02.

 ( 731 )  Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek

kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,

 étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 12 00335

 ( 220 ) 2012.02.02.

 ( 731 )  Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek

kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,

 étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 12 00337

 ( 220 ) 2012.02.02.

 ( 731 )  Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; panziók; rendezvényhez termek

kölcsönzése; szállodai szolgáltatások; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); turistaházak; kantinok, büfék,

 étkezdék; motelek; kávéházak;önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 12 00355

 ( 220 ) 2012.02.03.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) TV2 Extra

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00356

 ( 220 ) 2012.02.03.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Szuper TV2

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00357

 ( 220 ) 2012.02.03.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) TV2 Plusz

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00358

 ( 220 ) 2012.02.03.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) TV2+

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00364

 ( 220 ) 2012.02.03.

 ( 731 )  Vancea Viorica, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gombis Róbert, Budapest

 ( 541 ) VIVIEN VANCE

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 12 00374

 ( 220 ) 2012.02.06.

 ( 731 )  Akzo Nobel Coatings Interntional B.V., 76 6824 BM Arnhem (NL)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 12. szám, 2012.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1225



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

 ( 541 ) FAMILY ZONE

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; szárítók beleértve a felületkezelő szárítókat, oldószerek; színező anyagok, mint a

festékek, kencék vagy lakkok adalékai; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek

 anyagának megfelelő összetételűanyaggal); fapácok; mastix, áthelyezhető festék tapaszok, kencék vagy lakkok.

 ( 210 ) M 12 00380

 ( 220 ) 2012.02.07.

 ( 731 )  Varga József, Nyíradony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; jáműjavító

műhelyek; járműfényezés; járműjavítás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni

 kezelése.

  39    Gépjárműkölcsönzés.

  42    Gépjárművek műszaki vizsgálata.

 ( 210 ) M 12 00397

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és

 keverékeiből előállított készítmények.

  16    Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.

  44    Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 00400

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00401

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00403

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00404

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00405

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00407

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00408

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00409

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  Kovács László, Takácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Porok szénsavas italokhoz.

 ( 210 ) M 12 00416

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  Szépasszonyvölgy Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Holtzer Olivér, Eger

 ( 541 ) HOTEL KÖDMÖN

 ( 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00446
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 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FIT KID

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 12 00494

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 ) MYSTIC

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00495

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

 ( 541 ) GAVALLÉR

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

 ( 210 ) M 12 00504

 ( 220 ) 2012.02.17.

 ( 731 )  Haus Kati 97' Bt., Gyenesdiás (HU)

 ( 541 ) Hotel Katalin

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00526

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  Soltész Rezső, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Titusz, dr. Fábián Titusz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00534

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  ALSTOM TRANSPORT SA, Levallois-Perret (FR)

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

 ( 541 ) LINT

 ( 511 )   12    Elektromos és dízel vasúti járművek helyközi, elővárosi és regionális szolgáltatásokhoz.

 ( 210 ) M 12 00537

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  VIDEOBANK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szeleczky Lóránt, Budapest

 ( 541 ) V.I.P. Gelato

 ( 511 )   30    Fagylaltok.

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

 ( 210 ) M 12 00541

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) ALFI PET

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készitmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

 20    Fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből vagy műanyagokból készült termékek, amennyiben a

20. osztályba tartoznak, mint foglalkoztató eszközök állatoknak; ágyak, házak, párnák, fekvőhelyek és fészkek

 állatok számára; szállítódobozokállatoknak; körömélesítő fák állatoknak, különösen macskáknak.

 31    Állateledel, homok, különösen madarak számára; alom állatok számára, különösen macskaalom és kisállat

alom; széna, szalma; növények szobai akváriumokhoz; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak,

 például rágócsontok; italok állatoknak.

 ( 210 ) M 12 00555

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  A és A Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 12 00556

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  A és A Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 00559

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok; margarinok.

  30    Mártások, folyékony fűszeres salátaöntetek.

 ( 210 ) M 12 00560

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Kempingmotyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

 karácsonyfadíszek.

  35    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 12 00564

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  ABO MIX Takarmányipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "cs.a", Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) PIGOZIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti- állatgyógyászati termékek, orvosságok állatgyógyászati használatra.

  31    Állati táp; állati táp kiegészítők.

 ( 210 ) M 12 00565

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Spotline

 ( 511 )  5    Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 210 ) M 12 00566

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) ALFIpro

 ( 511 )  5    Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 210 ) M 12 00567

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) FiproTech

 ( 511 )  5    Bolha- és kullancsirtó készítmény állatok részére.

 ( 210 ) M 12 00569

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Enrawell Kft., Cegléd (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00574

 ( 220 ) 2012.02.23.

 ( 731 )  Vida János, Budapest (HU)

 ( 541 ) tiniguard

 ( 511 )  35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

 terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése.

 45    Detektív ügynökségek; eltűnt személyek felkutatása; éjjeli őrszolgálat; kisgyermek felügyelete [helyben];

 szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; társas kíséret; testőrszolgálat.

 ( 210 ) M 12 00576

 ( 220 ) 2012.02.23.

 ( 731 )  Lampert-Wéber Zsófia, Pomáz (HU)

 ( 541 ) AQUASAQUA

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 12 00597

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Galloman Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Palafel

 ( 511 )   43    Vendéglátás, élelmezés.

 ( 210 ) M 12 00598

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Galloman Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HunWays

 ( 511 )   39    Szállítás, utazásszervezés, utaztatás.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00619

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Leomilla Kft., Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletszervezési tanácsadás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; piackutatás.

  41    Fordítói szolgáltatások; nyelvi tolmács szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00622

 ( 220 ) 2012.03.06.

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

  ( 546 )

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

  38    Hírügynökségek; tudakozók, információs szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján].
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 ( 210 ) M 12 00623

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Sajt Kalmár Kft., Sajólád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hazai, azaz Magyarország területéről származó tej-tejtermék, tojás, zsiradék.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés (céghonlap).

 ( 210 ) M 12 00626

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00627

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00628

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és

 keverékeiből előállított készítmények.

  16    Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.

  44    Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 00629
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 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és

 keverékeiből előállított készítmények.

  16    Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagolásához.

  44    Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 00630

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Detki Keksz Kft., Halmajugra (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00635

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  Lucza Árpád, Táborfalva (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SunCity

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00651

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 12. szám, 2012.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1234



  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, különösen őssejt és köldökvér bank.

 ( 210 ) M 12 00653

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek, tankönyvek, albumok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, oktatási eszközök (készülékek

 kivételével), újságok.

 41    Konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

 tankönyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.

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

és kutató szolgáltatások, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, kutatás és fejlesztés mások részére,

 vegyészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00654

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek, tankönyvek, albumok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, oktatási eszközök (a készülékek

 kivételével), újságok.

 41    Konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

 tankönyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatás.

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

és kutató szolgáltatások, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység, kutatás és fejlesztés mások részére,

 vegyészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00655

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Stanctechnik Stancoló Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  40    Nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; mintanyomás; fényképmásolás.

 ( 210 ) M 12 00657

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) quiko

 ( 511 ) 7    Kapunyitó, kapumozgató motorok és ezek elektronikus és mechanikus kiegészítői, valamint kapuk, ajtók,

sorompók, redőnyök nyitó-záró szerkezetei és ezekhez kapcsolódó alkatrészek, tartozékok, kiegészítők,

 vezérlések, elektronikák.

 ( 210 ) M 12 00658

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Jeszenszki és Fia Mélyépítő Kft., Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00659

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Széles Út Kft., Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00660

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Pátrovics-Gépker Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) Egy lépéssel előrébb a környezetünkért, embertársainkért, önmagunkért

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00661

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  BO-TO BAU Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00662
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 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Mai Xue Mei, Budapest (HU)

 ( 541 ) JUST MAGGIE

 ( 511 )   14    Divatékszerek, nem nemesfém és nemesfém.

  25    Ruházati cikkek, cipők.

 ( 210 ) M 12 00667

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült

 termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.

  41    Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 00668

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült

 termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.

  41    Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 00669

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Gilton Fashion Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalneműk; szövetek; törülközők; takarók; plédek; vászonból készült

 termékek.

  25    Ruházati termékek; cipők; kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.

  41    Szakmai képzések; oktatás; nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 00670

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  AVON PRODUCTS, INC., New York, New York (US)

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

 ( 541 ) Ragyogj együtt a legjobbakkal!
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;irodai munkák; disztribútor

szolgáltatások; szépségápolással, ruházattal,piperecikkekkel, kozmetikumokkal, ékszerekkel, toalett termékekkel,

étrendkiegészítőkkel, testgyakorló és fitneszeszközökkel, sportcikkekkel, könyvekkel, műsoros video- és

audiokazettákkal, CD-kkel és ajándéktárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi értékesítés üzletekben, ügynökökön

keresztül, közvetlenül független kereskedelmi képviselőkön keresztül, telefonon,katalógusból levélben és globális

számítógépes hálózaton keresztül; független kereskedelmi képviselők toborzására promóciós és hirdetési

 kampány szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek: üzleti képzés és tréning

szolgáltatások vezetés fejlesztésére és megkönnyítésére; üzleti oktatási programok vezetők, alkalmazottak,

üzlettársak és ügynökök számára; üzletitréning; üzleti tréning tanácsadási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások

tanfolyamokon, szemináriumokon, konferenciákon és workshopokon keresztül kiskereskedelmi szolgáltatásokkal,

termékértékesítéssel és -elosztással, valamint ezekre vonatkozótananyagok terjesztésével kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások konferenciák, tanfolyamok, szemináriumok és workshopok tartásával egészségügyi, táplálkozási,

 fitnesz, pénzügyi, testgyakorlási, elegancia, stílus, testápolás és/vagy szépségápolás területen.

 ( 210 ) M 12 00676

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Body-Solid, Inc, Illionis 60130 (US)

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

 ( 541 ) BODY-SOLID

 ( 511 )   28    Edző, sport és fitness felszerelések.

 ( 210 ) M 12 00677

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Insure Comp Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra alkalmas formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítő

anyagok, emberi fogyasztásra előkászített gabonakészítmények, gabona és rizs alapú snack ételek és más

 gabonafélékből való hasonló készítmények.

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

 ( 210 ) M 12 00678

 ( 220 ) 2012.02.29.

 ( 731 )  Insure Comp Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  30    Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra alkalmas formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítő

anyagok, emberi fogyasztásra előkászített gabonakészítmények, gabona és rizs alapú snack ételek és más

 gabonafélékből való hasonló készítmények.

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

 ( 210 ) M 12 00684

 ( 220 ) 2012.03.01.

 ( 731 )  MA-BU Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorajtók, bútorok.

  40    Famegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00691

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  ANLIT LTD., Israel (IL)

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

 ( 541 ) YOMI

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítők humán használatra; ásványi étrendkiegészítők, vitamin készítmények, különösen vitamin,

ásványi anyag és étrendkiegészítő készítmények gyermekek számára, ezen belül pektin alapú, multivitamin,

propolisz, echinacea, C-vitamin, D-vitamin,fekete bodza és/vagy vas tartalmú, gumi állagú (gumicukorszerű)

készítmények különféle változatai; multivitamin, kalcium, probiotikum és omega 3 (halolajból és lenmag olajból

 nyert), Blis K12 és lactium tartalmú, csokoládé ízesítésű, medve formájúkészítmények különböző változatai.

 ( 210 ) M 12 00695

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  dr. Prónay Bence 50%, Budapest (HU)

 Sztanev Bertalan 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

 ( 541 ) KOCCINTÁS

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 12 00705

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  ALVEOLA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SOLANIE

 ( 511 ) 3    Borotválkozó készítmények, dezodorok személyes használatra, fényesítő szerek, fogfehérítő gélek,

fogkrémek, hajfestékek, hajhullámosító készítmények, hajspray, hajszeszek, illatszer készítmények, kozmetikai

bőrápoló szerek, kozmetikai festékek,kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők,

kozmetikai szerek, krémek bőrökhöz, lemosószerek kozmetikai használatra, napvédő termékek [kozmetikai

 készítmények a bőr lebarnulására], sminkek, arcfestékek, szőrtelenítő szerek.

 ( 210 ) M 12 00714

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  Eni Hungaria Zártkörűen Működő Rt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Zoltán Márton, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CiaoAgip: Biztos lehetsz benne!

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

 ( 210 ) M 12 00715

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  VINOFRUKT Gyártó és Kereskedő Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Pozsgai Boglárka, Pozsgai Ügyvédi Iroda, Kiskőrös

 ( 541 ) Presston's

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 12 00725

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  ALVEOLA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) X-EPIL

 ( 511 ) 3    Dezodorok emberek vagy állatok részére, tusoló készítmények személyes tisztálkodásra, vagy dezodoráló

célokra (toalettszerek), krémek kozmetikai célokra, borotválkozó készítmények, szappan, papír zsebkendők

 átitatva kozmetikai krémekkel.

5    Vegyi készitmények gyógyszerészeti célokra, menstruációs kötések, menstruációs bugyik, menstruációs

tamponok, terhesség (vegyi készítmények a terhesség diagnosztizálására), egészségügyi bugyik, egészségügyi

tamponok, egészségügyi betétek, egészségügyinadrágok, egészségügyi tamponok, egészségügyi kendők, papír

 zsebkendők átitatva gyógyszerészeti krémekkel, hüvelymosók.

8    Szőrtelenítő eszközök (elektromos és nem elektromos), hajnyíró gépek, borotvapengék, borotvatok, borotvák

 (elektromos vagy nem elektromos), borotválkozó készletek.
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 ( 210 ) M 12 00727

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 ) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), NEW YORK,

 New York állam (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatott anyag, nevezetesen információs adatlapok, tájékoztató nyomtatványok, tájékoztató brosúrák,

 tájékoztató pamfletek, tájékoztató szórólapok rákmegelőző gyógyszerekre és kezelésre vonatkozóan.

 41    Oktatás, nevezetesen osztályok, szemináriumok, konferenciák és szakmai műhelyek lebonyolítása a rák

 területére vonatkozóan.

 ( 210 ) M 12 00731

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Kutatás és fejlesztés mások részére; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00733

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Florasca Kft., Osli (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Magyarországról származó virágföldek.

  35    Magyarországról származó virágföldek kereskedelme.

  44    Magyarországhoz kapcsolódó mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00734

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Szalai Nóra Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Móra Éva, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00737

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Peretsényi György, Mór (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra.

 2    Tisztítószerek.
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 5    Mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 12 00742

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  PILIS'91 Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 ) HARMATOS

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes italok (kivéve sör).

 ( 210 ) M 12 00767

 ( 220 ) 2012.04.04.

 ( 731 )  Hegedűs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tolna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00773

 ( 220 ) 2012.03.08.

 ( 731 )  Bathó Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (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.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 12 00796

 ( 220 ) 2012.03.09.

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

 ( 740 )  dr. Misik Zoltán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek az

osztályba tartozó tennékek különösen hirdetési és reklámcélra hirdetőtáblák papírból vagy kartonból plakátok,

falragaszok papírból vagy kartonból;nyomtatványok; magazinok, időszaki lapok; hírlevelek; grafikus

 ábrázolások; katalógusok; prospektusok; poszterek; könyvek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

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

eladási propaganda mások számára; hirdetéseklevélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban;

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

kereskedelmi adminisztrációja; outsourcing szolgáltatások [üzleti segitségnyújtás]; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok. áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;
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reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegekpublikálása; reklámszövegek szerkesztése;

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

üzleti ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás üzleti felvilágosítás, tájékoztatásüzleti

 információk.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése,

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógép programozás.

 ( 210 ) M 12 00804

 ( 220 ) 2012.03.09.

 ( 731 )  METALTOOLS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Bodrogolaszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00812

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00813

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapesti zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00814

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapesti zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00816

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  E-CTM Szolgáltató, Márkanévkutató és Fejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 ) DeveloSpy

 ( 511 )   38    Számítógépes adatbázishoz való hozzáférés által biztosított információs szolgáltatások.

 42    Kutató szolgáltatások; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítógépes adatbázishoz való

hozzáférés által biztosított információs szolgáltatások a tudomány, technológia, kutatás, tervezés, tudományos

 kutatás vonatkozásában.

  45    Számítógépesített jogi kutatási szolgáltatások; információs szolgáltatások a jogi anyagokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 12 00823

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Soós-Dózer Kft., Lovászpatona (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00824

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  INTER-FA Belsőépítészeti Kft., Budapest (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.

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00829

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Film Café

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 12 00830

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Film C

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00831

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Gyermekétkeztetési Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Makó Gábor,Fekete Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Éholtóság

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00865

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  Jantek Tamás, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sinyei Dávid, Sinyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00867

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 ) MP Rhino

 ( 511 ) 3    Csiszolószerek folyékony, pasztaformájú és szilárd alakban; ceruzahegyezők; csiszolóeszközök lemez,

szalag, korong, kendő, ív vagy görgő formájában; smirgli és csiszolópapír, -szövet és hurkolt anyag; csiszoló és

polírozó eszközök szegek, rudak,tányérok, kerekek, kézi golyók, befejező papírok és szövetek formájában,

korund- és polírozó testek, elasztikusan kötött csiszolóeszközök, csiszolószerekkel bevont tömbök és

csiszolószivacsok; csiszolószalagok; csiszolószalaghüvelyek és -kónuszok; rostoscsiszolókorongok;
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 csiszolópapírkorongok és csiszolószövetkorongok, öntapadóak, és ragaszthatók is.

  16    Ceruzahegyezők

 ( 210 ) M 12 00872

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  Kuthy Mercédesz Mária, Martonvásár (HU)

 Nagy-Kuthy Zoltán, Martonvásár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 12 00899

 ( 220 ) 2009.12.07.

 ( 731 )  Paterno Imports, Ltd., DBA Terlato Wines International, Illinois (US)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ELIOS

 ( 511 )  33    Borok; alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); aperitifek, szeszesitalok és likőrök; égetett szeszesitalok

 (párlatok); alkoholtartalmú italok készítésére szolgáló készítmények; vodka.

  39    Italok, különösen alkoholtartalmú italok forgalmazására irányuló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00909

 ( 220 ) 2012.03.20.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

festékek, nem gyógyászati célra szolgáló szájvizek, toalett készítmények,hajvizek, hajlakkok, hajfestékek,

 hajszínezők, borotválkozás utáni szerek.

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

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

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

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

 tartoznak; ragasztók papíripari és háztartási célokra.

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

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

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

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

osztályba tartoznak; mosogató eszközök; szappanadagolók, szappantartók;gyertyatartók, fogvájótartók;
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tisztítóruhák, tisztítókendők, kefék, fésűk, kefeáruk, porrongyok, vödrök, söprűk, partvisok, fogóruhák;

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

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

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

 felszerelések; fogkefék.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 osztályba tartoznak.

 30    Pékáruk, tészták és cukrászkészítmények; étkezési keményítő, étkezési liszt, lisztből készült termékek;

kenyér, teljes kiőrlésű lisztből készült szendvicsek, sült tészták, sütemények, aprósütemények, torták, ostyák,

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

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

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

keményítős ételek; kávé; kávépótló szerek; tea; kakaó; szárított élesztő, élesztő; sütőpor; ízesített szószok (édes

öntetek); mustár; bors; fűszerek; ecet; méz; konyhasó; tej, csokoládé, kakaó és kávé italok;kávé és gyümölcs

töltelékek és krémek; csokoládé bevonatok; ételhozzávalók és ételízesítők; pizza; készételek, félkész ételek ebbe

 az osztályba tartozó alapanyagokból.

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

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

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

hüvelyesek; nyers olajos növények; nyerskukorica; friss gyümölcsök és zöldségek; élő állatok; táplálékok

 állatoknak.

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

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

16., 21., 24., 29., 30. és 31.osztályba tartozó árukra az interneten keresztül; reklámcélú és/vagy kereskedelmi

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00910

 ( 220 ) 2012.03.20.

 ( 731 )  SZ.ZS. Mélyépítő Betéti Társaság, Fegyvernek (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00911

 ( 220 ) 2012.03.20.

 ( 731 )  "B&G TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00913

 ( 220 ) 2012.03.20.

 ( 731 )  KÖZMŰ B&G Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00929

 ( 220 ) 2012.03.21.

 ( 731 )  Fenyvesi Imre 100%, Esztergom (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

 ( 210 ) M 12 00947

 ( 220 ) 2012.03.22.

 ( 731 )  Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH, 55450 Langenlonsheim (DE)

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

 ( 541 ) IMPULSE

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

 gyanták.

 ( 210 ) M 12 01012

 ( 220 ) 2012.03.28.

 ( 731 )  Koczman Bálint, Püspökhatvan (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Grafikai szolgáltatások, grafikus ábrázolások.

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

 ( 210 ) M 12 01016

 ( 220 ) 2012.03.28.

 ( 731 )  Wang Sishan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Frang Ágnes, Frang Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01024

 ( 220 ) 2012.03.28.

 ( 731 )  Stabil-Invest Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk];

 egészségügyi papír.

 18    Bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; ernyők, esernyők; erszények,

 pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; iskolatáskák.

 24    Asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; bélések

 [szövetek].

 25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk [alsóruházat]; cipőfelsőrészek; cipők *;

cipőtalpbetétek; dzsekik; elasztikus (sztreccs) nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat];

felsőkabátok, felöltők; felsőruháza; futballcipők;fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

 úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; harisnyanadrágok.

 ( 210 ) M 12 01057

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  "Nagyrédei Szőlők" Borforgalmazó Kft., Nagyréde (HU)

 ( 740 )  dr. Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információkszámítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
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kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete

 távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 12 01067

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Harangi Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

 szórakoztatás; oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés].

 ( 210 ) M 12 01068

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  UK DENT Egészségügyi Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Klemm Luca Etelka, Pomáz

  

( 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.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01073

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  NOVA EUROPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas István, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 ) 7    Aprítógépek (elektromos, háztartási használatra), borsdarálók [nem kézi működtetésű], csövek porszívókhoz,

dagasztógépek, gyúrógépek, darálók háztartási használatra [nem kézi], függönyhúzó készülékek (elektromos-),

gyümölcsprések [elektromos, háztartásihasználatra], habverők [elektromos, háztartási használatra], hámozógépek;

háztartási robotgépek [elektromos]; húsdarálók [gépek], italok készítésére szolgáló berendezések (elektronikus),

kávédarálók [nem kézzel működtetett], kefék [elektromos],kenyérvágó gépek, keverőgépek háztartási használatra

(elektromos), kések (elektromos-), kolbásztöltőgépek, konzervnyitók [elektromos], konyhai gépek [elektromos),

lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, mixerek, műanyagcsomagolások

hegesztésére szolgáló készülékek (elektromos), nyírógépek, nyírógépek állatokhoz, nyíróollók (elektromos), ollók

(elektromos), őrlőgépek, parkettafényesítő gépek (elektromos), porelszívó készülékek tisztítási célra,

porszívóhozcsatlakoztatható illatszer- és fertőtlenítőszer szóróberendezések, porszívók, portalanító készülékek

tisztítási célra, ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók [gépek], szőnyegtisztító gépek és

készülékek (elektromos), tisztítógépek ésberendezések (elektromos), tisztítókészülékek (gőzzel működő),

 varrógépek, vasalógépek, zöldségreszelő gépek, zsákok porszívókhoz.

8    Állatnyíró eszközök, borotvapengék, borotvatokok, borotvák (elektromos vagy nem elektromos),

borotválkozó készletek, diótörők, füllyukasztó készülékek, hajnyíró gépek (elektromos és nem elektromos),

hajsütővasak, húsdarálók (kéziszerszámok], kézi hajsütőeszközök, konzervnyitók (nem elektromos),
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körömreszelők (elektromos), körömvágók, (elektromos vagy nem elektromos), manikűrkészletek, sütővasak,

szakállnyírók, szempilla-csavarók, szőrtelenítő eszközök, depilálók (elektromos és nem elektromos),

 vasalók,zöldségszeletelők, zöldségvágók.

 11    Ágymelegítők, cumisüveg melegítők (elektromos), egészségügyi készülékek és berendezések, elektromos

eszközök joghurt készítéséhez, elektromos ventilátorok személyes használatra, elszívóernyők (konyhai),

fertőtlenítő készülékek, forróvíztartályok(elektromos), rázóedények (elektromos); főzőedények és

főzőberendezések, főzőlapok; főzőlapok, platnik, fűtőberendezések, fűtőelemek, fűtőtestek, fűtőkészülékek

(elektromos), gyorsrázó (nyeles) serpenyők; (elektromos); hajsütők, hajszárítók, háztartásihűtőkészülékek és

berendezések, hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra, kávéfilterek (elektromos), kávéfőzőgépek

(elektromos), kávéfőzők (elektromos), kávépörkölő gépek; kávépörkölő készülékek, kenyérkészítő gépek,

kenyérpirítók, kenyérsütőgépek, keresőlámpák, zseblámpák, kézszárító készülékek mosdókhoz,

klímaberendezések, lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos, levegő szagtalanító készülékek, légnedvesítő

készülékek központi fűtés radiátorokhoz, légszárító készülékek,merülőforralók, mikrohullámú sütők

[főzőkészülékek], nyársak roston sütéshez, nyársforgató készülékek, olajsütők, fritőzök (elektromos), ostyasütők

(elektromos), pecsenyesütő készülékek, rostok [sütőkészülékek], grillsütők; szárító/párologtatókészülékek,

takarók, elektromos fűtésű, nem gyógyászati használatra, ventilátorok [légkondicionálás], villanyfőzőlapok,

 vízforralók, autogejzírek, vízmelegítők [készülékek].

 ( 210 ) M 12 01079

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztés, mobil telefonszolgáltatást és ehhez tartozó számlacsomagokat

igénybevevők számla optimalizációja; informatikai célú adatgyűjtés, kezelés adatfeldolgozás (ezen belül

különösen: mobil telefon szolgáltatók számlacsomagjainak figyelése, értékelése; mobil telefon szolgáltatást

 igénybevevők fogyasztási szokásainak figyelése, értékelése.

 ( 210 ) M 12 01081

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Abraham Rizzetto, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01102

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01115

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Csorba Árpád, Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kond, dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Thank you Steve Jobs

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01121

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérő, jelző, ellenőrző, felügyeleti berendezések és felszerelések, GPS, GSM adatok továbbítására szolgáló

készülékek, járműkövető berendezések; riasztók, betörésgátló riasztókészülékek, riasztó rendszerek, biztonsági

 felszerelések; telekommunikációseszközök.

 37    Szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; riasztók felszerelése és javítása;

 telekommunikációs eszközök felszerelése és javítása.

 45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; betörés elleni és biztonsági riasztás

figyelése; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; ingatlanok biztonsági felügyelete; járművek biztonsági

felügyelete; rakományok biztonsági felügyelete;riasztás jelzés, hibajelzés vagy állapotváltozás jelzés fogadása és

 továbbítása.

 ( 210 ) M 12 01153

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  Diplomás Társkereső Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Abonyi Rita, dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01163

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  VILSZERKER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Győrújbarát (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01164

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  PAX Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ladánybene (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; fűrészáru, deszkaáru.

 ( 210 ) M 12 01201

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Munkácsi Péter, KIM, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 12 01219

 ( 220 ) 2012.04.12.

 ( 731 )  VILLÉP 90 Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01260
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 ( 220 ) 2012.04.16.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Balogh Éva jogtanácsos, Lapker Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 karácsonyfadíszek.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 210 ) M 12 01266

 ( 220 ) 2012.04.16.

 ( 731 )  PRO FORM Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír-, kartontermékek; nyomdaipari termékek, etikettek; fényképek; papíripari vagy háztartási

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

anyagok és eszközök (készülékek kivételével);csomagolásra, díszcsomagolásra szolgáló papíráruk, műanyagok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba, és ezek kombinációiból kialakított egységcsomagok; műanyag lemezek

 csomagolásra.

  20    Műanyagokból készült cikkek, termékek, csomagoló anyagok.

  40    Anyagmegmunkálás; vákuumformázás.

 ( 210 ) M 12 01344

 ( 220 ) 2012.04.19.

 ( 731 )  KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,, Louisville, Kentucky (US)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, SBG & K Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01345

 ( 220 ) 2012.04.19.

 ( 731 )  KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,, Louisville, Kentucky (US)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01346

 ( 220 ) 2012.04.19.

 ( 731 )  KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,, Louisville, Kentucky (US)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01377

 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  SUPER 4 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pongrácz Tibor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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  43    Vendéglátóipar; szálláshely lefoglalása (időleges).

 ( 210 ) M 12 01721

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) DERMIGOT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01722

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) TREMONORM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01723

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) EGITREM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01724

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) KASTEL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01725

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Rt., Budapest 10 (HU)

 ( 541 ) MASTEGOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01726

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) KASTEGIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01727

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) MONTEGA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01728

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) EGIMONT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 12 01729

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) DALOZEP

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01730

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) LORAPIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01731

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) LOVELLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01732

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) LOREGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti Készítmények.

 ( 210 ) M 12 01733

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) RIPSAIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01734

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS GYógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)

 ( 541 ) TROPITAM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01735

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) SEGISIP

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01736

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) IPSALEGI

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01737
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 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) DITINELL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01738

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) EMONA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01739

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) SKITEGIT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01741

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)

 ( 541 ) SELLMUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01742

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)

 ( 541 ) RENSIMA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01743

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 1106 Budapest (HU)

 ( 541 ) BUFARMOL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01744

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) ROLANZA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01745

 ( 220 ) 2012.05.22.

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

 ( 541 ) TEMSIGIT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01746

 ( 220 ) 2012.05.22.
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 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) TEMSIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 197 darab közlést tartalmaz.
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