
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 07 03367

 ( 220 ) 2007.10.04.

 ( 731 )  Rádió Taxi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 11 01903

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Játékparadicsom Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) JÁTÉKPARADICSOM

 ( 511 )  35    Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció, internetes kereskedelem, hirdetés az interneten, hirdetések

levélben megrendelése, hirdetési oldalak készítése, információk adatbázisokba rendezése, szerkesztése, on-line

hirdetési tevékenység számítógépeshálózaton, reklámanyagok, röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták, terjesztése, árverési reklámozás, reklámszövegek publikálása, szerkesztése, szabadtéri hirdetés,

vásárlási megrendelések ügyintézése, hirdetési oldalak készítése, információkszámítógépes adatbázisokba való

rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú

 kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, rádiós reklámozás.

 39    Szállítás gépkocsival és egyéb közlekedési járművekkel, áruk csomagolása, raktározása és reklámozása;

 szállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03031

 ( 220 ) 2011.09.27.

 ( 731 )  Digital Reality Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Digital Reality

 ( 511 ) 9    Számítógép programok [letölthető]; számítógépes játékprogramok; számítógépprogramok, rögzített;

 szoftverek, rögzített.

  41    On-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból.

 42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok

 kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 11 03131

 ( 220 ) 2011.10.05.

 ( 731 )  Ludwig & Mentesi Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Malomipari termékek; gabonakészítmények; búzaliszt; búzadara; gríz; árpaliszt; kukoricaliszt; rozsliszt;

rozsdara; zabliszt; zabdara; zabpehely; zab alapú ételek; babliszt; burgonyaliszt étkezésre; szójaliszt; tápiókaliszt

étkezési használatra; lisztek;sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez; keményítőtartalmú

termékek étkezéshez; süteményporok; süteménytészták; müzlik; liszttartalmú ételek; tésztafélék; száraztészták;

tojás tartalmú tésztaféleségek; glutén mentes tésztaféleségek;friss tésztaféleségek; előfőzött tésztaféleségek;

töltött tésztaféleségek; ravioli; tortelini; tortilla; metélt tészták; nudli; galuska; spagetti; makaróni; palacsinták;

amerikai palacsinták; pizzák; szendvicsek; mézeskalács; gyümölcsös sütemények,sütemények és egyéb lepények;
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piskóták; kétszersültek; kekszek; sós kekszek; aprósütemények; teasütemények; kenyér; kovász nélküli kenyér;

 macesz; kifli; zsemle; finom pékárú; briós.

 ( 210 ) M 11 03925

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  OÉTI Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03949

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  S+V Engineering Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Magyarországról származó nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható

fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari

 termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csővezetékek.

 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 00002

 ( 220 ) 2012.01.02.

 ( 731 )  Dinner Date Ltd., Swatar BKR 4013 (MT)

 ( 300 )  113868247 2011.10.20. FR

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

 ( 541 ) DINNERDATE

 ( 511 )  35    Online interaktív honlap szolgáltatás, eseményekkel kapcsolatos felhasználói bejegyzéseket is beleértve;

információ szolgáltatása, nevezetesen adatok összegűjtése, sorrendek felállítása, értékelések, áttekintések,

beszámolók, szponzorok és ajánlások,bemutatkozások szociális hálózatépítés területén; ösztönző

 jutalomprogramok mások termékei és szolgáltatásai eladásának elősegítésére.

  38    E-mail és elektronikus üzenet szolgáltatás biztosítása.

 42    Számítógépes szolgáltatások, nevezetesen hosting szolgáltatások online web alkalmazásokhoz mások

részére interaktív megbeszélések keretében társasági média útján; időszakos hozzáférés biztosítása nem letölthető

szoftver alkalmazásokhoz hálózatépítés,blogolás, képmegosztás, videomegosztás és információ megosztás

 céljára.
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 ( 210 ) M 12 00168

 ( 220 ) 2012.01.19.

 ( 731 )  RGB Grafik Kft., Keszthely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00317

 ( 220 ) 2012.01.31.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hústermék; felvágottak, virsli.

 ( 210 ) M 12 00321

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  DYNAMIC ÚT KFT, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00322

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  SZIMETÁL-PRO Termelő és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00329

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00331

 ( 220 ) 2012.02.01.

 ( 731 )  Fincsi 2000 Kft., Isaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér és összetevői, különösen szeletelt kenyér, csomagolt kenyér, csíráztatott búzából készült kenyér;

 csíráztatott búza, élesztő, só.

 ( 210 ) M 12 00476

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  Román Sándor Tánctársulat Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) RaM COLOSSEUM A Főváros Első Élményszínháza

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; jegyek; katalógusok; könyvecskék, füzetek;plakátok, falragaszok

 papírból vagy kartonból; prospektusok; képek; poszterek,szórólapok.

 35    Közönségszolgálat; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok[röplapok prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése;

 szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.

 41    Jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok; show-műsorok

 szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás; színházi produkciók.
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 ( 210 ) M 12 00487

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  FLOW Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Konzultáció személyzeti kérdésekben; piackutatás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szállodai

üzletvezetés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére;

üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 12 00489

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői

 szolgáltatások mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás; építés; építmények lebontása; útburkolás.

 ( 210 ) M 12 00493

 ( 220 ) 2012.02.16.

 ( 731 )  dr. Kozeschnik Bálint, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; árubemutatás.

  42    Kertészet, kertművészet.

 ( 210 ) M 12 00503

 ( 220 ) 2012.02.17.

 ( 731 )  DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Berry Croissant

 ( 511 )   30    Péksütemény.

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

 ( 210 ) M 12 00570

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Rebes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  dr. Patyi Renáta, Kecskemét
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

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

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

 ( 210 ) M 12 00644

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 ) SANOMA DIGITAL MEDIA Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

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

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00682

 ( 220 ) 2012.03.01.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FORRÓ NYOMON

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 41    Filmek gyártása, kivéve reklámfilmeket; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió-

 és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 00834

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  Balogh Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) AQUA ELIXIS

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek és ásványvíz felhasználásával készült egyéb alkoholmentes italok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00847

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) SPLENDID AROMATERÁPIÁS ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-ECHANTING

 ( 511 )  3    Aromaterápiás öblítő koncentrátum fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 ( 210 ) M 12 00848

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) SPLENDID AROMATERÁPIÁS ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-SENSUAL

 ( 511 )  3    Aromaterápiás öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00850

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-SPRING TIME

 ( 511 )  3    Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00852

 ( 220 ) 2012.03.13.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-WHITE TOUCH

 ( 511 )  3    Öblítő koncentrátum, fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 00877

 ( 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 00896

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  "INTER-TRAM" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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 ( 210 ) M 12 00912

 ( 220 ) 2012.03.20.

 ( 731 )  DENI-DENT Bt., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászati, fogorvosi és ezekkel összefüggő egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00937

 ( 220 ) 2012.03.22.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

  ( 546 )

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

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 12 00992

 ( 220 ) 2012.03.27.

 ( 731 )  Waldorf-Catering Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01000

 ( 220 ) 2012.03.27.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) SOPRONI RADLER

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 12 01039

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  NYÍR-ÉPÍTŐ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01041

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  PSN Építőipari Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 12 01045

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 01046

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 01052

 ( 220 ) 2012.03.29.

 ( 731 )  Viacom International Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 ) BUBI GUPPIK

 ( 511 )  18    Esernyők, bevásárlószatyrok, hátitáskák, övtáskák, futártáskák, kézitáskák, levéltárcák és pénztárcák,

 sporttáskák, öltönytáskák utazáshoz, hátizsákok, erszények, vászontáskák, strandtáskák.

 25    Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruházat, ruhaövek, sortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, bandana

kendők, szvetterek, halloween öltözetek, álarcos jelmezek, karakterjelmezek, színpadi jelmezek, ruhák, kesztyűk,

tornanadrágok, fülvédők, nyakbavalók,pizsamák, nadrágok, ingek, sportpulóverek, síruhák, pantallók,

 napellenzők , nadrágtartók, garbók, alsóruházat, trikók, tréningruhák, fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, céltáblajátékok, babák; felfújható játékok; plüssbabák,

plüssjátékok; akciófigurák és kiegészítőik; CD ROM-mal működő különálló videó játékgépek, különálló videó

játékgépek, különálló audió kimenetijátékgépek és táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütők, baseball

 labdák, futball labdák, evezőlapátok, játéklabdák; baseballütők; karácsonyfadíszek.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen vidámparki szolgáltatások és szórakozások, sport- és kulturális

szolgáltatások, beleértve rádió- és televíziós műsorok gyártását; film és élő szórakoztató műsorok gyártása;

animációs mozgófilmek és televíziósfilmek gyártása; mozi és televíziós stúdiószolgáltatások; mozgófilm és

televíziós szórakoztatási szolgáltatások, beleértve élő szórakoztató és show műsorokat, könyvek, magazinok és

folyóiratok kiadását; bejelentő szórakoztatási szolgáltatására vonatkozóinformációnyújtása felhasználók részére a

világháló vagy internet vagy más on-line adatbázis útján; táncos show műsorok, zenés show műsorok és video

díjátadó műsorok gyártása; vidám show műsorok, televíziós vetélkedők közönség előtt élőadásban vagyszalagra

felvéve későbbi sugárzásra; élő zenei koncertek; TV hírműsorok; tehetségkutató versenyek és zenei és televíziós

díjátadó események szervezése; arculattal és divattal kapcsolatos szórakoztató kivetítések szervezése és

 bemutatása;információnyújtás szórakoztatás területén globális számítógépes hálózat útján.

 ( 210 ) M 12 01097

 ( 220 ) 2012.04.02.

 ( 731 )  HOTEL PEST Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pfeifer Tamás, Pfeifer Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Szállodai üzletvezetés.

  43    Szállodai szolgáltatások; bár szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 01127

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  37    Szervíz szolgáltatások, beleértve a kerékpárok javítását és karbantartását.

  39    Kölcsönzés, különösen kerékpárkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 01131

 ( 220 ) 2012.04.03.

 ( 731 )  Peugeot Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LET YOUR BODY DRIVE

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 210 ) M 12 01136

 ( 220 ) 2012.04.04.

 ( 731 )  "H"-TRANSZ-99 Szállítási, -Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; beszerzői szolgáltatások

[áruk, illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

 tanácsadás].

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények

 lebontása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás; szállítmányozás;

 teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 12 01140

 ( 220 ) 2012.04.05.
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 ( 731 )  Mucsi Zsombor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények; ezen belül különösen diagnosztikai készítmények, terhesség megállapítására

 szolgáló készítmények.

  10    Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló eszközök.

 ( 210 ) M 12 01148

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  VIM SPECTRUM HUNGARY Kft., Budapest Ady liget (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Richárd Miklós, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 12 01154

 ( 220 ) 2012.04.05.

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

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

 ( 541 ) GUTTASOFT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01204

 ( 220 ) 2012.04.10.

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

 ( 740 )  Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; 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 01213
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 ( 220 ) 2012.04.12.

 ( 731 )  Bán Károly Zsolt, Budapest (HU)

 Orbán István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Fabevonó festékek; fémek elhomályosodása elleni készítmények; lakkok; korrozió gátló készítmények.

 3    Tisztítószerek.

  39    Hajózási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01261

 ( 220 ) 2012.04.16.

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

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 ) SUNRAD-Ex R

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémből készült fém építőanyagok, lakatosipari termékek, fémtömegcikkek, különösen biztonsági

fém rácsok, hálók és keretek, biztonsági burkoló lapok fém dróthálóból, építőelemek fémből, fém áruk,

burkolatok, utólagos kiegészítések építményekhez,fém építmények, fém rostélyok mechanikai védelem céljára,

 kerítések, védőtetők fémből.

9    Életmentő berendezések és felszerelések, különösen baleset védelmi hálók, biztonsági felszerelések,

 védőhálók robbanás-biztos kivitelhez.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység, különösen

ipari formatervezés, ipari (alkalmazott) és tudományos kutatások, K+F tevékenység mások részére, mint

szolgáltatás, mechanikai kutatás, műszakikutatás, mérésügyi és szakhatósági hitelesítés, mérnöki tevékenységhez

köthető szolgáltatások, minőség-ellenőrzés,műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése,

 műszaki szakvélemények adása.

 ( 210 ) M 12 01267

 ( 220 ) 2012.04.16.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) BigMat

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 12 01268

 ( 220 ) 2012.04.16.

 ( 731 )  "TAJGA-DEPO" Termelő és Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak

 [fogyasztói tanácsadás].

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; építés; építmények lebontása; falazás

 [kőművesmunka]; kőművesmunkák; külső és belső festés; lakkozás.

 ( 210 ) M 12 01282

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  BIOENERGETIC Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01301

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Uniriv Ipari és Kereskedelmi Kft. 100%, Csepreg (HU)

  

( 546 )

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

 ( 210 ) M 12 01302

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Unigalv Fémtömegcikk Felületkezelő Kft. 100%, Csepreg (HU)

  

( 546 )

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

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

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

 ( 210 ) M 12 01347

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 ) Interherb VITAL Full Energy -Kirobbanó energia egész napra

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 12 01348

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Somodi Réka, Budapest

 ( 541 ) Interherb a szelíd gyógymód szakértője

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 12 01360

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Flo & B Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) Cipőmágia

 ( 511 )   25    Cipők.

 ( 210 ) M 12 01362

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  DUNA AUTÓ Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01363

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01364

 ( 220 ) 2012.04.20.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 541 ) Refreshing Ice Gold

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru.

 ( 210 ) M 12 01369

 ( 220 ) 2012.04.21.

 ( 731 )  Fancyshop Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatások), étkezdék, éttermek,

gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 12 01370

 ( 220 ) 2012.04.21.

 ( 731 )  Bramac Betoncserépgyártó és Építőanyagipari Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok, nevezetesen tetőburkolatok, tetőhéjazatok és tetőfedő anyagok nem fémből.

 ( 210 ) M 12 01372

 ( 220 ) 2012.04.21.

 ( 731 )  RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft., Kadarkút (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01389

 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  Csopak Község Önkormányzata, Csopak (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Zsolt,Fekete Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 12 01391

 ( 220 ) 2012.04.23.

 ( 731 )  Loc & More Korlátolt Felelősségű Társaság, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; gyömbérsör, malátasör.

 ( 210 ) M 12 01400

 ( 220 ) 2012.03.22.
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 ( 731 )  BGB InterHerb Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) INTERHERB VITAL Káposztaleves kapszula A XXI. század káposztalevese fogyókúrához

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

 használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 12 01440

 ( 220 ) 2012.04.25.

 ( 731 )  International Crew Ship Training Center Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 210 ) M 12 01442

 ( 220 ) 2012.04.25.

 ( 731 )  Cifa Kft., Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) MATATOKS

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  21    Rovarirtó készülékek.

 ( 210 ) M 12 01446

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  Pápai Csaba, Balatonfenyves (HU)

 ( 740 )  dr. Gressay Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosodai áztatószerek; mosodai fehérítőszerek; mosószerek, fehérítőszerek; mosószerek, nem gyártáshoz és

 nem gyógyászati használatra; tisztítószerek.

 ( 210 ) M 12 01447

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 210 ) M 12 01448

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 210 ) M 12 01449

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  Szabó Közmű- és Szerkezetépítő Kft., Pér (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01451

 ( 220 ) 2012.04.26.

 ( 731 )  Kovács Gábor, Pogányszentpéter (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01454

 ( 220 ) 2012.04.26.
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 ( 731 )  Szuja Balázs, Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Szlovákiából származó nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

  31    Szlovákiából származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.

  40    Csiszolás, fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, fűrészelés, gyalulás.

 ( 210 ) M 12 01463

 ( 220 ) 2012.04.27.

 ( 731 )  Neuzer Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zita, Budapest

   

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

 ( 210 ) M 12 01492

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó kenyér.

 ( 210 ) M 12 01498

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  ELCO-PowerKft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyiáru).

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

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

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01506

 ( 220 ) 2012.05.03.
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 ( 731 )  INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szolnoky Andrea jogtanácsos, Budaörs

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Processzorok,számítógép memóriák, számítógép programok, számítógépperifériák.

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01549

 ( 220 ) 2012.05.08.

 ( 731 )  ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 ) Original ManoArt

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

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

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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.

 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; nyomódúc.

 ( 210 ) M 12 01554

 ( 220 ) 2012.05.08.

 ( 731 )  Adu Fény Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Adu Fény

 ( 511 )  9    Optikai készülékek.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 12 01573

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  Varga Zoltán, Győr (HU)

 Varga Alexandra, Pápa (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információszolgáltatás és tanácsadás szexshop termékek -beleértve, fehérnemű és egyéb ruházati-,

műanyag-, gumi termékek, játékok, videokazetták, filmek és magazinok, síkosítók, masszázsolajok, gélek - terén,

 mindezen termékek kis- és nagy, csomagküldő,valamint e-kereskedelmi szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 12 01580

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  MESTER-GEO Mérnöki és Geodéziai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01588

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  PANNON TOOLS Szerszámgyártó Kft., Győr, Ipari Park (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01590

 ( 220 ) 2012.05.10.

 ( 731 )  Fair-Partner Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; chips [gabonakészítmény];

cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; gyümölcsös sütemények/torták;

kekszek; kenyér; kétszersültek, kekszek; lepények;liszttartalmú ételek; metélt tészta, nudli, galuska; mézeskalács;

müzli; palacsinták; piskóták; pizzák; sós kekszek; sütemények; szendvicsek; tésztafélék; töltött cukorkák, fondan;

 zsemlék.

 ( 210 ) M 12 01612

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Doqsys Üzleti Megoldások Szolgáltató Kft., Erdőkertes (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése; könyvelés; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; számítógépes nyilvántartások

 kezelése; számlakivonatok összeállítása;számlázás; üzleti információk.

 42    Számítógép szoftvertanácsadás; számítógépprogramok installációja; számítógépes rendszerek tervezése;

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

  45    Számítógépes szoftver engedélyezése.
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 ( 210 ) M 12 01614

 ( 220 ) 2012.05.14.

 ( 731 )  Univerzál Kft., Szécsény (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01667

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Látásjavító lencsék, nevezetesen kontaktlencsék és szemüveglencsék; számítógépes szoftverek,nevezetesen

CD-ROM tárolón rögzített multimédiás szoftverek, nevezetesen szemápolással és látáskorrekcióval kapcsolatos

 információ tartalommal.

 ( 210 ) M 12 01668

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Wang Zhinei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01696

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  BRIDGE Medical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szalai Ruzsa Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) BRIDGE Medical

 ( 511 )   10    Gyógyászati termékek.

 35    Segítségnyújtás üzletvezetéshez; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások

számára; kereskedelmi információs ügynökségek; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás

 gazdasági ügyekben; üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01707

 ( 220 ) 2012.05.21.

 ( 731 )  NATURELAND Zrt., Biatorbágy (HU)

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

 ( 541 ) VITALSTAR

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;fogkrémek.
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5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészsegügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), különösen ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok,

bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok, fürdősók, légtisztítók,gyógyital, vitamin

 készítmények.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01761

 ( 220 ) 2012.05.22.

 ( 731 )  Benevia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Budapest

 ( 541 ) Vamp

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

 ( 210 ) M 12 01821

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szolnoky Andrea jogtanácsos, Budaörs

 ( 541 ) Mixer csomag

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 01822

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BILASH

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 12 01825

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  Bisnode Magyarország Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamolai Gabriella, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak( fogyasztói tanácsadás) ; információk számítógépes adatbázisokba

 való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; üzleti információk.

 ( 210 ) M 12 01868

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné Dr.Endrész Etelka jogtanácsos, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 áru/szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 12 01869

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné Dr.Endrész Etelka jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) ELMŰ ÁramBolt

 ( 511 )   35    Reklámozás; marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 áru/szolgáltatás).

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 12 01870

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Molnár Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Antal, Dr. Mészáros Attila és Társa Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 210 ) M 12 01908

 ( 220 ) 2012.06.01.

 ( 731 )  Extrém Élmény Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Galambriasztók.

  35    Galambriasztó termékek árusítása.

  37    Galambriasztók szerelése.

 ( 210 ) M 12 01980

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01981

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01982

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01983

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01987

 ( 220 ) 2012.06.06.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok, könyvek, nyomtatványok.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatás.

  45    Jogi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 02024

 ( 220 ) 2012.06.11.

 ( 731 )  Talpa Content B.V., RL Laren (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális készülékek; szöveg, hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas

berendezések; mágneses adathordozók, lemez formájú kép- és/vagy hanghordozók; kazetták, CD-lemezek,

videoszalagok, videó CD-k (képlemezek), interaktívCD-k ('CDI'-k), csak olvasható memórialemezek

(CD-ROM-ok), DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon

vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek és számítógép

perifériák;televízió készülékek; telefon készülékek/berendezések; programok; számítógépek játékok céljára;

számítógépes játékok; szemüvegek; napszemüvegek; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz,

 okos-telefonokhoz, notebookokhoz, számítógépekhez ésmédialejátszókhoz.

 38    Távközlés; rádiós és televíziós műsorszórás; szöveg; hang és/vagy képek közvetítése/átvitele műholdon

keresztül; telex, távirat, telefon, rádiótelefon és telegráf szolgáltatások; Internet hozzáférést biztosító
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szolgáltatások; távközlésiberendezések/készülékek bérbeadása; hírügynökségek; hírszolgátatások; mindezek a

 szolgáltatások rádió, televízió, teletext, az Internet vagy más (elektronikus) hálózat útján.

 41    Instrukció nyújtása; képzés/továbbképzés/szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek;

rádió, televízió, audiovizuális, zenés, szórakoztató és színházi programok összeállítása, készítése, rendezése,

bemutatása, adása és/vagy kiadásaés/vagy bérbeadása és/vagy terjesztése; filmek és videofilmek készítése; sport-,

kulturális, zenei és oktató/nevelő jellegű rendezvények szervezése; zenei események, koncertek, fesztiválok,

előadások és összejövetelek szervezése és lebonyolítása;zenészek és más előadóművészek szolgáltatásai;

zeneművek előadása (zenélés) és zeneszerzés; hangfelvételek, audio berendezések és hangszerek bérbeadása;

zeneművek, filmek, rögzített kép és/vagy hangfelvételek felvétele, készítése, utómunkálatai,

kiadása,megjelentetése, bérbeadása és/vagy kölcsönzése; információnyújtás (tartalom) a tömegszórakoztató ipar

("show-business"), a szórakoztatás, a rádió- és televízió-műsorok, a mozifilmek, a kultúra, a nevelés és oktatás, a

szórakoztatás kikapcsolódás és asport területén; koncepciók kigondolása/megtervezése rádió- és

televíziós(játék)műsorokhoz, azok formátumát is beleértve; film- és video-kölcsönzés; műsorok/ előadások

színpadképeinek, díszleteinek kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek bérbeadása;könyvek, újságok,

folyóiratok, útmutatók, műsorfüzetek és egyéb kiadványok publikációja, bérbeadása és terjesztése; kiadói

szolgáltatások; sorsjáték szolgáltatások; a fentiekben felsorolt szolgáltatások nyújtása rádión, televízió, teletext,

az Internetvagy más hálózatok útján, elektronikus úton vagy más módon; szerkesztőségek nem publikációs

 jellegű szolgáltatásai; fotó-, film- és video-riportok készítése; fényképészet; színházi jegyirodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02027

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  "SZIKRA" Fa- és Fémipari Kft., Bélapátfalva (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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 12 02057

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  Faludi János, Budakeszi (HU)

 Faludi Kristóf, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) ROTAFIX

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

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

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

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

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

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02058

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  Pharmabog Bt., Fonyód (HU)

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02065

 ( 220 ) 2012.06.14.

 ( 731 )  Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cattos

 ( 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; ehető rágcsálnivalókállatoknak; korpás pép, táplálék állatoknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak.

 ( 210 ) M 12 02070

 ( 220 ) 2012.06.15.

 ( 731 )  Scorpio Trans Kft., Isaszeg (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02100

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  Nyelvipercek.hu Kft., Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás; oktatási tárgyú információk; nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú

 információk; on-line elérhető elektronikus tananyag szolgáltatása.

 ( 210 ) M 12 02103

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  Rabcsánszki Laura Lúcia, Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) Revolution Winez

 ( 511 )   29    Dzsemek; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcspép; lekvár; olajok, étkezési; zselék, étkezési.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; mustok;
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 szőlőmust; szörpök italokhoz.

  33    Borok; alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

 ( 210 ) M 12 02104

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  Jászberény Város Önkormányzata, Jászberény (HU)

 ( 740 )  dr. Knorr János, Jászberény

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); folyóiratok, füzetek; grafikai

nyomatok; grafikus ábrázolások; iratgyűjtők, dossziék; jegyek; katalógusok; kártyák; kézikönyvek; könyvecskék,

füzetek; könyvek; könyvjelzők;könyvkötések; levelező lapok; levélpapír; magazinok, revűk; naptárak; noteszok;

 nyomtatott publikációk; pecsétbélyegek; prospektusok; sokszorosítható papírok; szórólapok; újságok.

 35    Reklámozás; reklámanyagok ( röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

 sajtófigyelés.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

 könyvkiadás.

 ( 210 ) M 12 02109

 ( 220 ) 2012.06.19.

 ( 731 )  Gubcsi Lajos Levente, Budapest (HU)

 Nádasdi Sándor, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; ezen belül különösen természetes, alapvetően növényi eredetű

 kozmetikai szerek, bőrápoló készítmények.

5    Egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra; ezen belül különösen gyógyhatású

étrendkiegészítők; gyógyhatású étrendkiegészítő italok; élesztő sejtfalából kivont béta glükánt, algából kivont

jódot és D3 vitamint tartalmazó étrendkiegészítő kapszulák; természetes, alapvetően növényi eredetű gyógyászati

 fogyókúrás termékek.

 30    Nem gyógyászati használatra alkalmazott étrendkiegészítők; étrendkiegészítő italok; élesztő sejtfalából

kivont béta glükánt, algából kivont jódot és D3 vitamint tartalmazó étrendkiegészítő kapszulák; természetes,

 alapvetően növényi eredetű nemgyógyászati célú fogyókúrás termékek.

 ( 210 ) M 12 02123

 ( 220 ) 2012.06.18.

 ( 731 )  HybridBox Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek (az osztály betűrend szerinti

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02204

 ( 220 ) 2012.06.25.

 ( 731 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

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

 ( 541 ) DIPROBABY

 ( 511 )  3    Gyógyító anyagot nem tartalmazó bőrápoló készítmények.

 5    Gyógyító anyagot tartalmazó bőrápoló készítmények.

 ( 210 ) M 12 02208

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  Pannon Concept Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Szénási György, Mátraszentimre

  

( 546 )

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

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

  42    Műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 12 02348

 ( 220 ) 2012.07.05.

 ( 731 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

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

 ( 541 ) ELOBABY

 ( 511 )  3    Gyógyító anyagot nem tartalmazó bőrápoló készítmények.

 5    Gyógyító anyagot tartalmazó bőrápoló készítmények.

 ( 210 ) M 12 02354

 ( 220 ) 2012.07.06.

 ( 731 )  LENSA HUNGARY KFT., Budapest (HU)

 ( 541 ) Lensa

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, személyzeti menedzsmentre,a munkaerő felvétel, kölcsönzés, toborzás és megtartás

folyamatainak vezetésére, adminisztrálására, követésére, monitorozására, automatizálására, és értékelésére, a

 munkaerő és logisztika menezselésére éstervezésére, és döntéstámogatásra.

 35    Tanácsadás az alkalmazotti felvétel, toborzás, megtartás és munkaerő és tehetség menedzsment területén;

 üzleti tanácsadás.

 41    Képzési szolgáltatás az alkalmazotti felvétel, toborzás, megtartás és munkaerő és tehetség menedzsment és

 számítógép szoftver területén.

 42    Alkalmazási szolgáltatás nyújtása személyzeti menedzsmentre, a munkaerő felvétel, kölcsönzés, toborzás és

megtartás folyamatainak vezetésére, adminisztrálására, követésére, monitorozására, automatizálására, és

értékelésére, a munkaerő és logisztikamenedzselésére és tervezésére, és döntéstámogatásra alkalmazható

 szoftverrel; számítógépes szoftver tanácsadás; számítógépes szoftver installálása.
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 ( 210 ) M 12 02504

 ( 220 ) 2012.07.13.

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

 ( 541 ) ASTMORAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 02505

 ( 220 ) 2012.07.13.

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

 ( 541 ) CASTMALLE

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 02506

 ( 220 ) 2012.07.13.

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

 ( 541 ) LATIB

 ( 511 )  5    Humán gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 12 02507

 ( 220 ) 2012.07.13.

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

 ( 541 ) BINILA

 ( 511 )  5    Humán gyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 12 02682

 ( 220 ) 2012.07.26.

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

 ( 541 ) CEPRELLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 121 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 16. szám, 2012.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1636


		2012-08-24T12:28:31+0200
	Szabó Richárd István




