
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 00486

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Med Help "Preventiv"

 ( 511 )  35    Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós,

 internetes reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

  36    Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).

 ( 210 ) M 11 00487

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Med Help "Privileg"

 ( 511 )  35    Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós,

 internetes reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

  36    Biztosítási tevékenység (betegségbiztosítás).

 ( 210 ) M 11 01334

 ( 220 ) 2011.04.27.

 ( 731 )  S.C. Scandia Romana S.A., Sibiu (RO)

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

 ( 541 ) Fejedelmi Ízek

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 02468

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  Hajósi Kata Réka, Debrecen (HU)

 Tokai-Kiss Zsolt, Hajdúszoboszló (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 03273

 ( 220 ) 2011.10.17.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 ) EOZIN

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

 szerkezetek; nem fém emlékművek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Szakmai képzés; 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03274

 ( 220 ) 2011.10.17.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 ) PIROGRÁNIT

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

 szerkezetek; nem fém emlékművek.

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

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés.

  41    Szakmai képzés; 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03275

 ( 220 ) 2011.10.17.

 ( 731 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 ) EOSIN

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; festőanyagok; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és

 képzőművészek részére.

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

 szerkezetek; nem fém emlékművek.

  30    Kávé, tea, kakaó, péksütemények és cukrászsütemények.

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

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Utazásszervezés.

  41    Szakmai képzés; 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03370

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Csobolyáné Zombory Andrea, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Ruházati cikkek, cipők, kalapárukkal való kereskedelem.

 ( 210 ) M 11 03374

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális ésnevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; sportversenyek rendezése; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;szövegek kiadása (nem reklámcélú);

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; élő előadások bemutatása; elektronikus desktop kiadói

 tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 11 03864

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést); betegség;

szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül); szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és

valamennyi más vagyontárgyat); tűz- éselemi károk; egyéb vagyoni károk; önjáró szárazföldi járművekkel

összefüggő felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; továbbá függő

 biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység.

 ( 210 ) M 11 03865

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést); betegség;

szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül); szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és

valamennyi más vagyontárgyat); tűz- éselemi károk; egyéb vagyoni károk; önjáró szárazföldi járművekkel

összefüggő felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; továbbá függő

 biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység.

 ( 210 ) M 11 03906

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  PANNONMILL Malomipari Zrt, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Muraközi Gergely ügyvéd,Dr. Bakos Ügyvédi Iroda, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 11 03939

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Varto Consulting Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizzák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03989

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Lagardere Services, Paris (FR)

 ( 300 )  3861934 2011.09.26. FR

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

 ( 541 ) LS distribution

 ( 511 )  35    Nagykereskedelemi és eladási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül (szállítás

kivételével) az alábbi termékekre vonatkozóan: mágneses vagy optikai adathordozók, üres vagy felvételt

tartalmazó adathordozók, kompakt lemezek (audio-video),kompakt lemezek (csak olvasható memória), CD-k,

DVD-k, video kazetták, számítógépes szoftverek, számítógépes programok (programok), számítógépes

játékprogramok, video játék tárak, kamerák (fényképezés), hang vagy kép felvételére, továbbítására

vagylejátszására alkalmas készülékek, szemüvegek (optika) és napszemüvegek, ékszerek, órák, árucikkek

órákhoz és időmérő eszközökhöz, papír, karton, nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok, újságok,

vicckönyvek, folyóiratok, magazinok (folyóiratok),magazinok, könyvek, útikönyvek, pamfletek, katalógusok,

naptárak, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók) irodai vagy otthoni

használtra, rajztömbök, író vagy rajzkönyvek, művészkellékek, ecsetek, íróeszközök,irodaszerek, kivéve bútorzat,

műanyagok csomagolás céljára, amelyek más osztályokban nem szerepelnek, azaz: tasakok, csomagok, öntapadó

filmek és lapok, nyomtatás, lemezek, aktatáskák, zsebtárcák, pénztárcák, kézitáskák, hátizsákok és

utazótáskák,bőröndök (poggyászok), kézitáskák, esernyők, napernyők és sétabotok, bútorok, tükrök

(tükörüvegek), képkeretek fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnacsontból, teknőspáncélból, borostyánból,gyöngyházból, habkőből, és ezen anyagokat

helyettesítő anyagokból vagy műanyagból, háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok, fésűk és szivacsok,

kefék (kivéve ecsetek), üvegáru, porcelán és cserépáru, amelyek más osztályban nem szerepelnek,

azaz:üvegdobozok, gyertyatartók, virágtartók nem papírból, dísztárgyak (szobrocskák) porcelánból vagy üvegből,

mozaikok üvegből nem építési célra, opálüveg, vázák, edényszárító, üveg (tartályok), palackok, szappantartók,

szalvétatartók, púderek, parfümszórók,csészék, bögrék, teáskannák, seprűk, italos palackok, süteménytartók,

kenyértartók, szappanos dobozok, teásdobozok, tálak, italosüvegek, palackok, parfümégetők, dekantálók,

párolóedények, gyertyatartók, szivacsok, fésűk, edényszárítók, edények,törlőruhák, parfümszórók, vázák, ruházat,

lábbeli, fejfedők, pólók, társasjátékok, játékok, gyerekjátékok, labdák, játékgolyók, építökészletek, robbanó

cukorkák (karácsonyi sós kekszek), kártyajátékok, játéksárkányok, konfetti, dobókockák, frizbik,csörgők
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játékszer), mobil játékok, kártyajátékok, táblás társasjátékok, társasjátékok, kaleidoszkópok, bábok, játékmackók,

plüss játékok, babák, cumisüvegek (játék), kirakók, forgó játékok, játékautók, szendvicsek, saláták, kávé, tea,

kakaó, cukor,kenyér, sütemény és édesség, gabonakészítmények, rágógumik, nem orvosi célra, ehető jég, méz,

nádcukor, kétszersültek, kekszek, aprósütemények, édességek, kakaó termékek, sütemények, mézeskalács,

teasütemény, nem-alkoholos italok, kávé alapú italok,tea-alapú italok, kakaó alapú italok vagy csokoládé alapú

italok, ásvány és szénsavas víz, gyümölcslé italok, gyümölcslevek, szirupok és más készítmények italok

készítéséhez, sör, alkoholos italok, kivéve sör, dohány, szivar, cigaretta, áruk dohányosokszámára, gyufák,

öngyújtók; árubemutatók szervezése mások részére (kivéve utasszállítás), amely lehetővé teszi, hogy a vevők

kényelmesen megtekintsenek és megvásároljanak különböző termékeket, azaz: mágneses vagy optikai

adathordozók, üres vagy felvételttartalmazó adathordozók, kompakt lemezek (audio-video), kompakt lemezek

(csak olvasható memória), CD-k, DVD-k, video kazetták, számítógépes szoftverek, számítógépes programok

(programok), számítógépes játékprogramok, video játék tárak, kamerák(fényképezés), hang vagy kép felvételére,

továbbítására vagy lejátszására alkalmas készülékek, szemüvegek (optika) és napszemüvegek, ékszerek órák,

árucikkek órákhoz és időmérő eszközökhöz, papír, karton, nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok,újságok,

vicckönyvek, folyóiratok, magazinok (folyóiratok), magazinok, könyvek, útikönyvek, pamfletek, katalógusok,

naptárak, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók) irodai vagy otthoni

használtra, rajztömbök, íróvagy rajzkönyvek, művészkellékek, ecsetek, íróeszközök, irodaszerek, kivéve bútorzat,

műanyagok csomagolás céljára, amelyek más osztályokban nem szerepelnek, azaz: tasakok, csomagok, öntapadó

filmek és lapok, nyomtatás, lemezek, aktatáskák, zsebtárcák,pénztárcák, kézitáskák, hátizsákok és utazótáskák,

bőröndök (poggyászok), kézitáskák, esernyők, napernyők és sétabotok, bútorok, tükrök (tükörüvegek),

képkeretek fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból,bálnacsontból, teknőspáncélból, borostyánból, gyöngyházból, habkőből, és ezen anyagokat

helyettesítő anyagokból vagy műanyagból, háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok, fésűk és szivacsok,

kefék (kivéve ecsetek), üvegáru, porcelán és cserépáru,amelyek más osztályban nem szerepelnek, azaz:

üvegdobozok, gyertyatartók, virágtartók nem papírból, dísztárgyak (szobrocskák) porcelánból vagy üvegből,

mozaikok üvegből nem építési célra, opálüveg, vázák, edényszárító, üveg (tartályok), palackok,szappantartók,

szalvétatartók, púderek, parfümszórók, csészék, bögrék, teáskannák, seprűk, italos palackok, süteménytartók,

kenyértartók, szappanos dobozok, teásdobozok, tálak, italosüvegek, palackok, parfümégetők, dekantálók,

párolóedények,gyertyatartók, szivacsok, fésűk, edényszárítók, edények, törlőruhák, parfümszórók, vázák, ruházat,

lábbeli, fejfedők, pólók, társasjátékok, játékok, gyerekjátékok, labdák, játékgolyók, építőkészletek, robbanó

cukorkák (karácsonyi sós kekszek),kártyajátékok, játéksárkányok, konfetti, dobókockák, frizbik, csörgők

(játékszer), mobil játékok, kártyajátékok, táblás társasjátékok, társasjátékok, kaleidoszkópok, bábok,

játékmackók, plüss játékok, babák, cumisüvegek (játék), kirakók, forgó játékok,játékautók, szendvicsek, saláták,

kávé, tea, kakaó, cukor, kenyér, sütemény és édesség, gabonakészítmények, rágógumik, nem orvosi célra, ehető

jég, méz, nádcukor, kétszersültek, kekszek, aprósütemények, édességek, kakaó termékek, sütemények,

mézeskalács,teasütemény, nem-alkoholos italok, kávé alapú italok, tea-alapú italok, kakaó alapú italok vagy

csokoládé alapú italok, ásvány és szénsavas víz, gyümölcslé italok, gyümölcslevek, szirupok és más

készítmények italok készítéséhez, sör, alkoholos italok,kivéve sör, dohány, szivar, cigaretta, áruk dohányosok

számára, gyufák, öngyújtók; hirdetési hely bérbeadása.2011.09.26. 3864934 számú Uniós elsőbbséggel:

Reklámozás, üzletszervezés, üzleti adminisztráció, irodai tevékenységek, kiskereskedelmiszolgáltatások, a

 nagykereskedelemnél felsorolt árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Áruszállítás, szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások az alábbiakkal kapcsolatban: mágneses vagy

optikai adathordozók, üres vagy felvételt tartalmazó adathordozók, kompakt lemezek (audiovideo), kompakt

lemezek (csak olvasható memória), CD-k,DVD-k, video kazetták, számítógépes szoftverek, számítógépes

programok (programok), számítógépes játékprogramok, video játék tárak, kamerák (fényképezés), hang vagy kép

felvételére, továbbítására vagy lejátszására alkalmas készülékek, szemüvegek (optika)és napszemüvegek,

ékszerek, órák, árucikkek órákhoz és időmérő eszközökhöz, papír, karton, nyomtatott anyagok, nyomtatott

kiadványok, újságok, vicckönyvek, folyóiratok, magazinok (folyóiratok), magazinok, könyvek, útikönyvek,
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pamfletek, katalógusok,naptárak,könyvkötészeli anyagok, fényképek, papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók)

irodai vagy otthoni használatra, rajztömbök, író vagy rajzkönyvek, művészkellékek, ecsetek, íróeszközök,

irodaszerek, kivéve bútorzat, műanyagok csomagolás céljára,amelyek más osztályokban nem szerepelnek, azaz:

tasakok, csomagok, öntapadó filmek és lapok, nyomtatás, lemezek, aktatáskák, zsebtárcák, pénztárcák kézitáskák,

hátizsákok és utazótáskák, bőröndök (poggyászok), kézitáskák, esernyők, napernyők éssétabotok, bútorok, tükrök

(tükörüvegek), képkeretek fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfa vesszőből szaruból, csontból,

elefántcsontból, bálnacsontból, teknőspáncélból, borostyánból, gyöngyházból, habkőből, és ezen anyagokat

helyettesítőanyagokból vagy műanyagból, háztartási vagy konyhai eszközök és tartályok, fésűk és szivacsok,

kefék (kivéve ecsetek), üvegáru, porcelán és cserépáru, amelyek más osztályban nem szerepelnek, azaz:

üvegdobozok, gyertyatartók, virágtartók nem papírból,dísztárgyak (szobrocskák) porcelánból vagy üvegből,

mozaikok üvegből nem építési célra, opálüveg, vázák, edényszárító, üveg (tartályok), palackok, szappantartók,

szalvétatartók, púderek, parfümszórók, csészék, bögrék, teáskannák, seprűk, italos palackok,süteménytartók,

kenyértartók, szappanos dobozok, teásdobozok, tálak, italosüvegek, palackok, parfümégetők, dekantálók,

párolóedények, gyertyatartók, szivacsok, fésűk, edényszárítók, edények, törlőruhák, parfümszórók, vázák,

ruházat, lábbeli, fejfedők,pólók, társasjátékok, játékok, gyerekjátékok, labdák, játékgolyók, építőkészletek,

robbanó cukorkák (karácsonyi sós kekszek), kártyajátékok, játéksárkányok, konfetti, dobókockák, frizbik,

csörgők (játékszer), mobil játékok, kártyajátékok, táblástársasjátékok, társasjátékok, kaleidoszkópok, bábok,

játékmackók, plüss játékok, babák, cumisüvegek (játék), kirakók, forgó játékok, játékautók, szendvicsek, saláták,

kávé, tea, kakaó, cukor, kenyér, sütemény és édesség, gabonakészítmények, rágógumik,nem orvosi célra, ehető

jeg, méz, nádcukor, kétszersültek, kekszek, aprósütemények, édességek, kakaó termékek, sütemények,

mézeskalács, teasütemény, nem-alkoholos italok, kávé alapú italok, tea-alapú italok, kakaó alapú italok vagy

csokoládé alapúitalok, ásvány és szénsavas víz, gyümölcslé italok, gyümölcslevek, szirupok és más készitmények

italok készítéséhez, sör, alkoholos italok, kivéve sör, dohány, szivar, cigaretta, áruk dohányosok számára, gyufák,

öngyújtók; áruszállítás tengeren, közúton,vasúton vagy légi úton; kiskereskedelmi áruk szállítása; vasúti

áruszállítás; csomagszállítás; szállítmányozás (hajóval); közvetitési szolgáltatások szállítmányozási

szolgáltatásokkal kapcsolatban; számítógépes tanácsadás szállítmányozáshoz kapcsolódóan,számítógépes

szállítási tervezés szállítmányozáshoz kapcsolódóan; újságok, magazinok és könyvek kiszállítása; gépjárműbérlés

szállításhoz; szállítási információ; raktározás, tárolás, csomagelosztás, nagykereskedelmi célra; áruk csomagolása

feladás éskézbesítés előtt; logisztikai szolgáltatások nyújtása áruk szállításával és nagykereskedelmével

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 11 04092

 ( 220 ) 2011.12.21.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

 taroznak más áruosztályba.

  29    Magyarországról származó húskészítmények, ezen belül száraz áru szalámi termék.

 ( 210 ) M 11 04140

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00379

 ( 220 ) 2012.02.07.

 ( 731 )  CSANÁD-TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Érsekcsanád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; aszfaltozás; buldózerek kölcsönzése; exkavátorok kölcsönzése;

 építés; építmények lebontása; útburkolás.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás; kamionos szállítás; szállítmányozás;

 teheráru-szállítás.

 ( 210 ) M 12 00387

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások és vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;kereskedelmi adminisztráció; emléktárgyak, reklám és

ajándéktárgyak (logóval ellátott kulcstartó, mobiltelefontartó, gyertya, nyakpánt, bögre, esernyő, bevásárlótáska,

 hátizsák) forgalmazása, irodai munkák.

 ( 210 ) M 12 00388

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 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);
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 nyomdabetűk; klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások és vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi ügyletek;kereskedelmi adminisztráció; emléktárgyak, reklám és

ajándéktárgyak (logóval ellátott kulcstartó, mobiltelefontartó, gyertya, nyakpánt, bögre, esernyő, bevásárlótáska,

 hátizsák) forgalmazása, irodai munkák.

 ( 210 ) M 12 00392

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  T-GÉP-INFORM 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

falazás [kőművesmunka]; fűtőberendezések felszerelése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondícionáló berendezésekfelszerelése és karbantartása; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 12 00434

 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  Zhejiang Wuzhou Rubber Overshoes Co., Ltd., Xianxiang Town, Ruian Zhejiang (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; csecsemőkelengyék, babakelengyék [ruházat]; sportcipők; lábbelik; sapkák;

 hurkolt/kötöttáruk; kesztyűk [ruházat]; nyakkendők; harisnyatartós csípőfűzők.

 ( 210 ) M 12 00439

 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) Protect

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, rovarriasztók,

molyirtószerek, szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek); csíraölő és fertőtlenítő készítmények.

9    Egyéb mérő-, jelzőberendezések, különféle anyagok melegítésére szolgáló elektromos melegítő egységek

 rovarölő vagy rovarriasztó anyagok adagolásának céljára.

 11    Világító-, fűtő-, melegítő-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, rovarrölő vagy rovarriasztó anyagoknak a

 környezetbe, levegőbe juttatására szolgáló berendezések és ezen eszközök alkatrészei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 12 00528

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  Mazsi Kft., Esztergom-Kertváros (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; szárított és főzött gyümölcsök; zselék, lekvárok, dzsemek; tojások.

  30    Fagylaltok.

 35    Tej és tejtermékek; szárított és főzött gyümölcsök; zselék, lekvárok, dzsemek; tojások kereskedelme és

 reklámozása.

 ( 210 ) M 12 00542

 ( 220 ) 2012.02.21.

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

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs jogtanácsos, Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár

 ( 541 ) ALFI DOG

 ( 511 )  3    Fogápoló szerek állatoknak; kozmetikai szerek állatoknak; szépségápoló termékek állatoknak.

5    Állatgyógyászati termékek és egészségügyi készítmények háziállatoknak; gyógyászati adalékok

 takarmányokhoz; sebkötöző anyag; kutyalemosó szerek; kutyamosdató szerek.

 31    Alom állatok számára; állateledelek, takarmányok, rágcsálnivalók állatoknak, például rágócsontok; italok

 állatoknak.

 ( 210 ) M 12 00557

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIACOMPLEX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

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

 ( 210 ) M 12 00558

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) LEVISTERIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

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

 ( 210 ) M 12 00577

 ( 220 ) 2012.02.23.

 ( 731 )  Vlajku Levente 25%, Csömör (HU)

 Trunkos András 50%, Törökbálint (HU)

 Szigetvári László 25%, Ecser (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Francia jellegű, fajtájú, minőségű étel házhoz szállítása; parti-szerviz; vendéglátóipari szolgáltatások;

 hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.
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 ( 210 ) M 12 00596

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Népszabadság Kiadó és Nomdaipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Németh Mónika jogtanácsos, Népszabadság Zrt., Budapest

  ( 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 00604

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  IPLA BAU Kft., Dorog (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00638

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  Módos István, Budapest (HU)

 Török Tímea Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) APBT Streetwear

 ( 511 )   25    Cipők, dzsekik, nadrágok, pólók, pulóverek, ruházat, mellények, kötöttárúk, sapkák, zoknik.

 ( 210 ) M 12 00639

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CIRCUS HUNGARICUS (CIRKUSZ HUNGARIKUSZ)

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

 ( 210 ) M 12 00640

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ernszt János, Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MACIVA PRODUKCIÓ

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztrációs munkák; irodai munkák; üzleti

 menedzselés előadóművészek részére.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység; akadémiák (oktatás); élő

 előadások bemutatása; show-műsorok; show-műsorok szervezése; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 00645

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest
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( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 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; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 12 00685

 ( 220 ) 2012.03.01.

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

 ( 541 ) LIFESTYLE BOULEVARD

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 00709

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  Verein Építőipari, Szolgáltató és Vendéglátó Kft., Lenti (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; útépítés.

 ( 210 ) M 12 00712

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (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.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 12 00716

 ( 220 ) 2012.03.05.

 ( 731 )  Hódi József, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00762

 ( 220 ) 2012.03.08.

 ( 731 )  Kocsis Manufaktúra Kft., Balatonfűzfő (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 gyömbérdzsem; gyümölcskocsonya, zselé;gyümölcsök, tartósított; lekvár.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég, így különösen fűszerek; fűszerek, ízesítők;

fűszerkeverék; ízesítőszerek; metélttészta, nudli, galuska; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

 főzéséhez; sütőpor; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások).

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

szörpök és más készítmények italokhoz; így különösen gyümölcslevek; limonádék; méz alapú alkoholmentes

 italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 12 00790

 ( 220 ) 2012.03.07.

 ( 731 )  Dr Horváth Ákos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) licitexpress

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00803

 ( 220 ) 2012.03.09.

 ( 731 )  TECHNOMETALL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sárospatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00818

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  OKTOTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budakeszi (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fémkapuk, kerítések fémből.

 9    Elektromos kerítések, távirányító készülékek.

 ( 210 ) M 12 00822

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Barta és Barta Esztétikai és Altatásos Fogászat, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00825

 ( 220 ) 2012.03.12.

 ( 731 )  Merkapt Maraton Team Sportegyesület, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, nevelés, kulturális rendezvények.

  42    Tehetségkutatás.

 ( 210 ) M 12 00874

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00876

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00878

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00879

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  Lendvai András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; fitnesztanfolyamok vezetése;

 személyes edzői szolgáltatások [fitnesz].

 ( 210 ) M 12 00880

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  OK Money Finance Oy, 20101 Turku (FI)

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

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen közlési szolgáltatások, amelyek távközlési kapcsolatot biztosítanak a

teljes számítógépes hálózat felé, amely az elektronikus adat-, és dokumentum továbbítást intézi a pénzügyi

intézmények között, a pénzügyiintézmények és az ügyfelek között, valamint a biztosító intézmények és az

 ügyfelek között.

 ( 210 ) M 12 00883

 ( 220 ) 2012.03.14.

 ( 731 )  Akusztika Mérnöki Iroda Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, építési tárgyú információk, mólók építése, szigetelési

 szolgáltatások (építés).

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, hangstúdiók (szolgáltatásai).
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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, környezetvédelmi

 tanácsadás kutatás és fejlesztés (másokrészére), mechanikai kutatás.

 ( 210 ) M 12 00887

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  SZO-FA Kereskedelmi Bt., Bonyhád (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 00888

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  Metropolitan Studium Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

 ( 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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00889

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  Körös Épker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00890

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  KULTÚRMÉRNÖK Építőipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00893

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Élesztő, sütőélesztő.

 ( 210 ) M 12 00902

 ( 220 ) 2012.03.20.

 ( 731 )  Szántó Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 ) MIAMI SUMMER

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00936

 ( 220 ) 2012.03.22.

 ( 731 )  Deng Wen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) YOLAND

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

 ( 210 ) M 12 00958

 ( 220 ) 2012.03.23.

 ( 731 )  Baja Marketing Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  41    Szórakozás, sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 00962

 ( 220 ) 2012.03.23.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state Delaware), Atlanta, Georgia (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcs és zöldség dzsúszok és italok.

 ( 210 ) M 12 00974

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza
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( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült pálinkák.

 ( 210 ) M 12 00978

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült pálinkák.

 ( 210 ) M 12 00979

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült pálinkák.

 ( 210 ) M 12 00980

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült pálinkák.

 ( 210 ) M 12 00985

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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 ( 210 ) M 12 00988

 ( 220 ) 2012.03.26.

 ( 731 )  HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Európafit

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00989

 ( 220 ) 2012.03.27.

 ( 731 )  Diamond Security Service Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pap Szilvia, Ózd

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00991

 ( 220 ) 2012.03.27.

 ( 731 )  Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00993

 ( 220 ) 2012.03.27.

 ( 731 )  Quiz Cosmetics Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai árucikkek.

 ( 210 ) M 12 01025

 ( 220 ) 2012.03.28.

 ( 731 )  Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, MA (US)

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

 ( 541 ) PIPELINE

 ( 511 )   10    Orvosi eszközök, nevezetesen körülírt verőértágulat kezelésében használatos eszközök.

 ( 210 ) M 12 01030

 ( 220 ) 2012.03.29.

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

 ( 541 ) DR.MEDICUM - NO IMPOSSIBLE

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 12 01032

 ( 220 ) 2012.03.29.

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

 ( 541 ) HA ÉN LÁTSZOM, TE IS LÁTSZOL!

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 01036

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Choco-Milk Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 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 01037

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Perfekt-Dent Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás, fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 01049

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  MISINA Természet és Állatvédő Egyesület, Pécs-Somogy (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

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

 számára; maláta; állatkerti állatok; állatok,élő; baromfiszárnyas, élő.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01050

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Heinz Georg Baus, 3626 Hünibach-Thun (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek, nevezetesen trágyázó szerek; gyeptrágyák,

 gyomirtó szerek, tápoldatok, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges tavakhoz.

5    Kártevők irtására szolgáló készitmények, különösen növényvédő szerek, beleértve a rovarölő , gombaölő és

 gyomirtó szereket; mohairtó szerek, herbicidek és fungicidek.

6    Fém építőanyagok; különösen lakatosipari termékek és fém tömegcikkek; hordozható fémépítmények,

 fémcsövek; egyéb fémtermékek, amelyek a 6. osztályba tartoznak.

7    Kertészeti, kertápolási és mezőgazdasági gépek és nem kézi működtetésű eszközök; fúró-, fűrész-, kaszáló-,

 maró-, szívó- és szórógépek, nagynyomású tisztítók, szerszámgépek, szivattyúk (nem ivóvízhez).

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti felhasználásra,

különösen lapátok, kapák, ásók, ollók, fűrészek, fejszék, balták, hólapátok, kézi kaszák, kézi működtetésű

 gyepszellőztető és vetőkészülékek.

 11    Világítóeszközök és kertöntöző berendezések és azok részei (amennyiben a 11. áruosztályba tartoznak),

 fáklyák, grillberendezések, esővíztárolók .

 19    Nem fém építőanyagok, különösen nem fémből készült kerítések, kapuk, kapufák, palánkok, növénytartók,

teknők , agyagtálak, fóliák, pázsitkövek, betonpalánkok, burkolatkövek, kampók, csövek, malter (a fenti áruk

egyike sem készült fémből); előre gyártottmesterséges tavak és úszómedencék, védőtető szerkezetek és

 hordozható építmények (amelyek nem fémből készültek).

 20    Bútorok, különösen kerti bútorok, kültéri padok, napozóágyak, kerti padok; tükrök, képkeretek; nem fémből

 készült ciszternák és esővízgyűjtő hordók.

 21    Üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, különösen virágedények,

balkonládák, virágtartók; kerti locsolók; (nem nemesfémből vagy nemesfém bevonattal készült) háztartási és

 konyhai eszközök és tartályok, különösenszeméttartályok.

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

vetőmagok, élő növények és virágok; virágföldek, különleges virágföldek, tőzeg, virághagymák; állateledelek,

 különösen kutyák, macskák, lovak, rágcsálók éshalak számára.

 35    Kertészettel és kertápolással kapcsolatos termékre vonatkozó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások,

nevezetesen gépekre, nem kézi működtetésü és kézi működtetésü szerszámok; szivattyúk (nem ivóvízhez);

világítóeszközök és kertöntöző berendezések, kertilocsolók, ciszternák és esővízgyűjtő hordók;

bútorok,különösen kerti bútorok, grillezők, napernyők; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint
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vetőmagok, természetes növények, virágföldek, tőzeg, virághagymák; ipari, mezőgazdasági,kertészeti és erdészeti

célokra szolgáló vegyi termékek, vízkezelésre szolgáló vegyi anyagok úszómedencékhez és mesterséges

tavakhoz, trágyázó szerek, (fémből és nem fémből készült) építőanyagok, csövek,tömlők, előre gyártott

mesterséges tavak ésúszómedencék, védőtető szerkezetek és hordozható építmények, vas- és fémáruk és

 fémtömegcikkek.

 ( 210 ) M 12 01051

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Monsanto Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Vetőmagok.

 ( 210 ) M 12 01066

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Olmos és Tóth Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított sertéshús termékek.

 ( 210 ) M 12 01075

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  ML Global Systems Kft., Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring].

 ( 210 ) M 12 01077

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  MEDICOR ELEKTRONIKA ZRT., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, (ebbe beleértve a művégtagokat,

 műszemeket és műfogakat is); ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 12 01078

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési és Fejlesztési Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Szoftver kereskedelem.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztés; informatikai célú adatgyűjtés, kezelés; adatfeldolgozás;

 információvédelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01087

 ( 220 ) 2012.03.30.

 ( 731 )  TRIVERO Kolátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )   16    Újságok; magazinok, revük [időszaki kiadványok]; on-line elérhető elektronikus publikációk.

 ( 210 ) M 12 01088

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 ) MILKDAMER

 ( 511 )   30    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 12 01111

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 ) Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.), Aichi-Ken (JP)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Hajók, csónakok, és ezek részei és tartozékai; repülőgépek, és ezek részei és tartozékai; vasúti kocsik és

ezek részei és tartozékai; gépjárművek és ezek részei és tartozékai; motorkerékpárok, kerékpárok, és ezek részei

és tartozékai; babakocsik; riksák;szánok; taligák; kétkerekű talicskák; lóvontatású kocsik; bicikli utánfutók;

kábeles szállító berendezések tehermozgatáshoz; vagonbuktató berendezések; csilletolók; csillevontatók;

traktorok; motorok és részeik szárazföldi járművekhez; gépelemekszárazföldi járművekhez; váltakozó áramú

motorok/egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez; biztonsági eszközök járművekhez; vezérműtengelyek,

kiegyensúlyozó tengelyek, forgattyús tengelyek és lánckerekek gépkocsikhoz és motorkerékpár

 motorokhoz;motorok szárazföldi járművekhez; hajtó egységek elektromos járművekhez.

 ( 210 ) M 12 01118

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  IPS-Gyermekszem Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  37    Játszótéri eszközök építése; építkezéssel vagy meglévő építményekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01146

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  dr. Ritter Marianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek (rögzített), számítógép programok (letölthető), számítógépprogramok (rögzített).

 38    Szoftverek és számítógépes rendszerek távoli elérése, szoftver mint szolgáltatás nyújtása, hozzáférés

biztosítása adatbázishoz, elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, digitális fájlok továbbítása.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, jogi szolgáltatások nyújtása, képviselet jogvitákban[jogi

 szolgáltatások], jogi kutatás, szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 12 01155

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)

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

 ( 541 ) ABFEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01156

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  NATURA-PRO KFT., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Balla-Faredin Márk, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő.

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

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 12 01174

 ( 220 ) 2012.04.06.

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

 ( 541 ) DR.VITALAND All natural

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01175

 ( 220 ) 2012.04.06.

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

 ( 541 ) DR.VITALAND-Minden természetes

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő
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állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01179

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  MEDLINGUA 2002 Bt., Törökszentmiklós (HU)

  

( 546 )

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01181

 ( 220 ) 2012.04.06.

 ( 731 )  Ceva Santé Animale, Libourne (FR)

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

 ( 541 ) QUINOFLOX

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati termékek.

 ( 210 ) M 12 01182

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Hódi József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 01193

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Lakatos Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök.

  22    Ponyvák, zsákok és táskák.

  25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 12 01195

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Engi Xénia Petronella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Puja János Attila, Dr. Puja Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

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

 ( 210 ) M 12 01196

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit Life. Új színvilág a színesebb életért.

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01197

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit Life. Új Vakolat Színvilág.

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 12 01198

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Baumit Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Bán Dániel, Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Baumit Life. Új színvilág a ragyogó homlokzatokért.

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01199

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  L.SZ. MULTI-ZONE Reklám és Marketing Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi 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.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01224

 ( 220 ) 2012.04.12.

 ( 731 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

 ( 541 ) MenDan

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

 ( 210 ) M 12 01255

 ( 220 ) 2012.04.13.

 ( 731 )  Molnár Enikő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók, (DVD), elektronikus adathordozók.

  25    Ruházati cikkek, cipők, ruházat, ruhaneműk.

 41    Sport- és kulturális tevékenység; egészségvédő klubok szolgáltatásai; fitnesztanfolyamok vezetése; oktatás;

 személyes edzői szolgáltatások [fitnesz]; testnevelés; tornatanítás.
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 ( 210 ) M 12 01278

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  A64 Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  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 01292

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Mediso Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Tera-Tomo

 ( 511 ) 9    Detektorok, ciklotronok, diagnosztikai készülékek, dózismérők, radiológiai készülékek,

 számítógépprogramok letölthető, számítógépprogramok rögzített, mérőműszerek.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, állatgyógyászati készülékek, izotópdiagnosztikai

készülékek, radiológiai készülékek, radioterápiás készülékek, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, MRI

 készülékek gyógyászati használatra, PETkészülékek.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések, egészségügyi szoftverek.

 ( 210 ) M 12 01315

 ( 220 ) 2012.04.18.

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

 ( 541 ) Három kívánság

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01351

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Pintér Ferenc, Tapolca (HU)

 ( 541 ) Pintér Ferenc egyéni vállalkozóra mindig számíthat!

 ( 511 )   37    Építmények lebontása; gépkocsik karbantartása és javítása.

  39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 12 01383

 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  Lendvai Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, sálak, sapkák.

  28    Játékok, játékok oktatási célra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatás célú előadások megtartása; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatási tárgyú információk on-line elérhető elektronikus

publikációk; óvodák; iskolák; tanulócsoportok(nevelés); könyvkiadás; oktató könyvek, CD, DVD, kiadása;

 szakember képzése; ásványokkal való oktatói munka; szülők, pedagógusok képzése.

 ( 210 ) M 12 01390

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 14. szám, 2012.07.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1460



 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01395

 ( 220 ) 2012.04.24.

 ( 731 )  NORITA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01407

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01408

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01410

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 01411

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01412

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01413

 ( 220 ) 2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 01429

 ( 220 ) 2012.04.25.

 ( 731 )  Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borovszki Beáta, Budapest

 ( 541 ) Múzeumok Éjszakája

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

  38    Hírügynökség; rádióadás; televíziós műsorszórás; internet.
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 41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások);

 oktatás.

 ( 210 ) M 12 01443

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) KAME

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 12 01444

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  Hu Xiangyou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) PADOL

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 12 01481

 ( 220 ) 2012.05.02.

 ( 731 )  Living Force Kft., Eger (HU)

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

 ( 541 ) Béta Defend

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 12 01491

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  TENDER Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01504

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  Jánház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sümegcsehi (HU)

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 01505

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  "Digitális Átállásért" nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

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

automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

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

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

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

 közönségszolgálat; számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

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

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

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

szolgáltatások [rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üzenetek és képektovábbítása számítógépek

 segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 ( 210 ) M 12 01515

 ( 220 ) 2012.05.04.

 ( 731 )  Naracom Informatikai Kft., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes

hálózatokhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas

hálózatok útján; modemek kölcsönzése;számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzése;

 telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; telexszolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01531

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  DDTR Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Pénzintézeti minőségbiztosítás.

 ( 210 ) M 12 01532

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BALTAZAR

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 14. szám, 2012.07.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1464



  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01533

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HARRY

 ( 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 01534

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  Murasóder Folyamtisztító Kft., Nagykanizsa (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Termőföld.

  19    Kavics, murva, sóder; homok, az öntödei homok kivételével.

 ( 210 ) M 12 01540

 ( 220 ) 2012.05.07.

 ( 731 )  Aka Kft., Villány (HU)

 ( 541 ) Villányi BorZsongás

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 12 01552

 ( 220 ) 2012.05.08.

 ( 731 )  PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, 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.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 12 01553

 ( 220 ) 2012.05.08.

 ( 731 )  Schlekman-Virányi Dániel, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenység, könnyűzenei együttes.

 ( 210 ) M 12 01556

 ( 220 ) 2012.05.09.

 ( 731 )  Xiang wu Ling, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01571

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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 01583

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., 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 01584

 ( 220 ) 2012.05.10.

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01587

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Hígítók és oldószerek; ipari, tudományos, vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták és műanyagok; ipari

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.

  35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése.

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

 tevékenységek és fejlesztések.

 ( 210 ) M 12 01641

 ( 220 ) 2012.04.18.

 ( 731 )  Bábel Sajt Kft., Kacsóta (HU)

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

 ( 541 ) RAMEK

 ( 511 )   29    Sajt, tejtermékek.

 ( 210 ) M 12 01642

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Z-Liveria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

 ( 541 ) Mr. Student

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; műkörmök; műszempillák;

 kozmetikai fogyasztószerek.

 24    Textíliák és textiláruk, továbbá ágy- és asztalneműk; szövetek; törölközők; takarók; plédek; vászonból

 készült termékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.
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 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység; kereskedelmi bolthálózatok

 üzemeltetése és ezzel összfüggő reklámok.

 ( 210 ) M 12 01665

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Kovács Ottó, Nagyrada (HU)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Gyógyír a Radai Rossebre"

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01672

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermék, vaj, vajkrém.

 ( 210 ) M 12 01673

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pántlika

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

 ( 210 ) M 12 01698

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  Mudri István, Kisvárda (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; számítógép programok (letölthető); szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz;

 Internetről letölthető mobiltelefonos szoftver.

 35    Reklámozás; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; on-line hirdetői tevékenység
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 számítógépes hálózaton.

  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.

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

szolgáltatások; jogi kutatás; jogi információk szolgáltatása; bűnmegelőzés és bűnüldözési tárgyú információk

 szolgáltatása és tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 01702

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  Föld-Gép 2001 Építőipari és Szolgáltató Kft., Tiszafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01811

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  White Lake Kft., Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) White Lake

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 12 01833

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TIXTELLER

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.

 ( 210 ) M 12 01834

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) YLOELIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.

 ( 210 ) M 12 01880

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gönczi Anna, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sicontact. Security in a digital world

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01881

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gönczi Anna, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sicontact. Biztonság a digitális világban

 ( 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.

 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 01886

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  InterRobe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Szaffi

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 210 ) M 12 02023

 ( 220 ) 2012.06.11.

 ( 731 )  Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes

 ( 511 ) 9    Számítógépek és adatfeldolgozó berendezések; memóriák adatfeldolgozó felszerelésekhez; információval

ellátott, gépileg olvasható mindenfajta adathordozók, valamint hang- és képrögzítő adathordozók, különösen

hajlékony lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,chipkártyák, mágneskártyák, videokazetták, kompaktlemezek és

 videolemezek; adathordozókra rögzített információgyűjtemények.

 16    Nyomdaipari termékek, nyomdaipari anyagok, folyóiratok, újságok, könyvek, öntapadó címkék, naptárak,

 irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 41    Szórakoztatás, többek között rádiós szórakoztatás; szórakoztatási események lebonyolítása, élő események,

 kulturális és sportesemények.

 ( 210 ) M 12 02061

 ( 220 ) 2012.06.14.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02062

 ( 220 ) 2012.06.14.

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

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

 ( 541 ) Hiper.hu a vásárlás jó oldala

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02063

 ( 220 ) 2012.06.14.

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

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

 ( 541 ) Hiper.hu webáruház

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02212

 ( 220 ) 2012.06.26.

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

 ( 541 ) CERELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 150 darab közlést tartalmaz.
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