
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 03841

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  
( 591 )

 ( 511 )  9    Kompakt lemezek (audio-video).

  16    Nyomtatott publikációk.

  41    Rádió- és televízióprogramok készítése.

 ( 210 ) M 11 03951

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Magyarság Háza

 ( 511 )   35    Közönségszolgálat; közvéleménykutatás; piackutatás; reklámanyagok terjesztése.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; előadóművészek szolgáltatásai; filmszínházi előadások; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; jegyirodaiszolgáltatások [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek szervezés és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; filmszínházi

előadások; színházi produkciók; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése

 éslebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása.

  43    Rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03994

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) Játszva megelőzni

 ( 511 )  41    Oktatás, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása, vallásoktatás, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása,oktatási vizsgáztatás, gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások, egészség(védő) klubok, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése, önfejlesztő és önismereti módszerekoktatása, egészséges életmódra oktatás

és nevelés, képességfejlesztési szolgáltatások, játszóházi szolgáltatások, üdülőtáborok szolgáltatásai,

sportlétesítmények üzemeltetése, sport edzőtábori szolgáltatások, testnevelés, tornatanítás,

sportversenyekrendezése, sportjátékok lebonyolítása, szabadidős szolgáltatások nyújtása, versenyek szervezése

(oktatás vagy szórakoztatás), elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, on-line elérhető elektronikus

publikációk (nem letölthetők), könyvkiadás,könyvtári kölcsönzés, mozgókönyvtári szolgáltatások, oktatási tárgyú

információk, üdülési tárgyú információk, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, pályaválasztási tanácsadás, rádió-

és televízió-programok készítése, videofilmgyártás, videoszalagok ésDVD-k kölcsönzése, játékszerek

kölcsönzése, sportszerek kölcsönzése, nem reklámcélú szövegek kiadása, bálok szervezése, fogadások tervezése,

színházi produkciók, zenekarok szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, óvodák (nevelés),

 kollégiumok,internátusok.

 43    Étkezdék, nyugdíjas otthonok, hajléktalanok elszállásolása, hajléktalanok élelmezése, panziók, táborhelyek
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 hasznosítása, bölcsődék, óvodák, üdülőtáborok szolgáltatásai, turistaházak.

 44    Betegápolási szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, egészségügyi szolgáltatások, orvosi

szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, menhelyek, szociális otthonok, szanatóriumok,

gyógyszerészeti tanácsadás, faiskolaiszolgáltatások, gyepgondozás, gyomirtás, kertészet, kertművelés,

 tájkertész-szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00158

 ( 220 ) 2012.01.18.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (A French Société Anonyme), Viroflay (FR)

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

 ( 541 ) TIHANY VÁLOGATÁS

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

 ( 210 ) M 12 00606

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Éljen szövődmények nélkül

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

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 00851

 ( 220 ) 2012.03.13.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) SPLENDID ÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM-SOFT PINK

 ( 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 00917

 ( 220 ) 2012.03.21.

 ( 731 )  FIBA PUB Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gergi-Horgos Livia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00920

 ( 220 ) 2012.03.21.

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

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 12 00926

 ( 220 ) 2012.03.21.

 ( 731 )  Állványtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Lukácsi Richárd, Pomáz

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Állványozás; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 00933

 ( 220 ) 2012.03.22.

 ( 731 )  Wang Yemin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) VOPSE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01053

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 740 )  Szöllősi László, Szöllősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámfilmek előállítása;

 reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 12 01080

 ( 220 ) 2012.03.30.

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

 ( 740 )  Szalai Zsuzsa Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és
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 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 12 01135

 ( 220 ) 2012.04.04.

 ( 731 )  Martinyak Kft., Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

 ( 210 ) M 12 01150

 ( 220 ) 2012.04.05.

 ( 731 )  Holka Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Szexuális segédeszközök, fogamzásgátlók, masszírozó kesztyűk, masszírozó készülékek, meleg levegővel

működő vibrátorok orvosi használatra, merevítő készülékek gyógyászati célokra, óvszerek, szexbabák, vibrációs

 masszírozó készülékek.

  28    Játékszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; on-line kereskedelem, internetes kereskedelem.

 ( 210 ) M 12 01194

 ( 220 ) 2012.04.10.

 ( 731 )  Engi Xénia Petronella, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) EXP FASHION

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 művirágok (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 01205

 ( 220 ) 2012.04.11.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru/szolgáltatás).

 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/szolgáltatás).

 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/szolgáltatás).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

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

 valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01206

 ( 220 ) 2012.04.11.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru/szolgáltatás).

 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/szolgáltatás).

 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/szolgáltatás).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

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

 valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01208

 ( 220 ) 2012.04.11.

 ( 731 )  CTS Informatika Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Számítógépprogramok kidolgozása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

 fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 01211

 ( 220 ) 2012.04.12.

 ( 731 )  Lu Tao, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
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 ( 541 ) LS. Luvans

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01212

 ( 220 ) 2012.04.12.

 ( 731 )  FORUM HUNGARY Filmforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru/szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01251

 ( 220 ) 2012.04.13.

 ( 731 )  IRON & SMITH KFT., Szada (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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).

 ( 210 ) M 12 01337

 ( 220 ) 2012.04.19.

 ( 731 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BILA-GIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 01499

 ( 220 ) 2012.05.03.

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

 ( 740 )  dr. Pletenyik Zoltán, Budapest

  ( 591 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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
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 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 01501

 ( 220 ) 2012.05.03.

 ( 731 )  SMART DENTAL SOLUTION Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Péter, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Gyógyászati, fogorvosi, fogtechnikai, fogsebészeti számítógépes szoftverek; szoftverek,rögzített.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek,fogászati készülékek és eszközök; fogfúrók.

  40    Anyagmegmunkálás; fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 01512

 ( 220 ) 2012.05.04.

 ( 731 )  Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magyarország Tortája

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

  43    Vendéglátás (élelmezés)

 ( 210 ) M 12 01557

 ( 220 ) 2012.05.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  30    Kakaós tejesital.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01559

 ( 220 ) 2012.05.09.

 ( 731 )  Czimre és Társa Kft., Nagykálló (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01562

 ( 220 ) 2012.05.09.

 ( 731 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitamin tartalmú italok; vitaminitalok; multivitamin italok; elsősorban vitaminokat tartalmazó italok,

vitaminokkal dúsított italok; vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat és nyomelemeket tartalmazó

egészséges ételkiegészítők és italok; hozzáadottvitaminokat tartalmazó italok; energia-italok, C-vitaminos italpor,

 multivitaminok; multivitamin készítmények.

  20    Szívószálak, szívószálak italok fogyasztására.

 29    Tej és tejtermékek; tej italok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; ízesített tejitalok; gyümölcsökkel

ízesített tej alapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; tejalapú italok (elsősorban tejből); milk shake-ek

 [tejalapú frappé italok];tejturmixok; tejalapú desszertek.

 30    Ízesítőszerek/aromák italokhoz; kakaó, kávé és csokoládéalapú italok, kakaó, kávé és csokoládés tej (italok);

hozzáadott tejet és tejtermékeket tartalmazó kakaó és csokoládéalapú italok; kávé, tea, kakaó és csokoládé alapú

tejes italok; tejet tartalmazócsokoládé italok; csokoládés italok; csokoládés tej (ital); kakaó tejesital; kávéitalok

 (tejes-); tea alapú italok; teaalapú italok gyümölcs ízesítéssel.

 ( 210 ) M 12 01564

 ( 220 ) 2012.05.09.

 ( 731 )  VENTAS COFFEE HUNGARY Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Szeged

 ( 541 ) DUNA KORZÓ

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 12 01663

 ( 220 ) 2012.05.16.

 ( 731 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 210 ) M 12 01671

 ( 220 ) 2012.05.17.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 01674

 ( 220 ) 2012.05.17.

 ( 731 )  Norta Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01699

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  Tymbark-MWS Sp. z.o.o. S.K.A., Tymbark (PL)
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( 546 )

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

 gyümölcsnektárok (alkoholmentes); szörpök és más készítmények italokhoz; zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 12 01701

 ( 220 ) 2012.05.18.

 ( 731 )  Sylva Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01708

 ( 220 ) 2012.05.21.

 ( 731 )  Deák Zoltán, Felsőtold (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 12 01711

 ( 220 ) 2012.05.21.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (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 01714

 ( 220 ) 2012.05.21.

 ( 731 )  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás János, Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Promóciós anyagok.

 35    Reklámozás, magyarországi dunai vízi közlekedés promóciója, projekttervezés, tanácsadás, promóciós

 anyagok készítése.

  39    Hajózási szolgáltatások, közlekedési információk, kapcsolattartás hazai és nemzetközi szervezetekkel.

 ( 210 ) M 12 01717

 ( 220 ) 2012.05.21.

 ( 731 )  Hátsági-Horváth Fogorvosi Bt., Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogorvosi járó beteg ellátás, teljes körű fogorvosi szolgáltatás, fogorvosi centrum.

 ( 210 ) M 12 01719

 ( 220 ) 2006.06.28.

 ( 731 )  NYCOMED GmbH, Konstanz (DE)

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

 ( 541 ) RIOSAN

 ( 511 )  30    Szénhidrát és ballasztanyag alapú, nem gyógyászati felhasználású vitaminnal dúsított táplálékkiegészítők;

 szénhidrát és ballasztanyag alapú, nem gyógyászati felhasználású ásvánnyal dúsított táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 12 01824

 ( 220 ) 2012.05.24.

 ( 731 )  TRANS-VIDIA KFT, NYÍREGYHÁZA-OROS (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 01829

 ( 220 ) 2012.05.29.

 ( 731 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak.

5    Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló

szerek;biocidok; biológiai készítményekállatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya

 mosdatószerek.
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 31    Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók; állatoknak; erősítő takarmány; állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverék;haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 210 ) M 12 01830

 ( 220 ) 2012.05.29.

 ( 731 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek állatok számára; samponok kedvtelésből tartott állatoknak.

5    Parazitaölő készítmények; parazitaölő szerek; nyakörvek állatoknak paraziták ellen; rovarriasztó szerek

kutyáknak; állatgyógyászati gyógyszerek; állatgyógyászati készítmények; állatok lemosására szolgáló szerek;

biocidok; biológiai készítményekállatgyógyászati használatra; kutya lemosószerek [öblítő]; kutya mosdatószerek.

 31    Italok kedvtelésből tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivalók; állatoknak; erősítő takarmány; állatoknak;

dara baromfiaknak; darakeverék;haszonállatok hizlalására; halliszt állati fogyasztásra; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra; széna; szépiacsont madaraknak; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; takarmánypogácsa(szarvas)marháknak; táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak; táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; tőzeg alomnak.

 ( 210 ) M 12 01837

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Philip Morris Brands S?rl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 ) BOND STREET SUPERSLIMS FRESH MENTHOL

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01838

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 ) BOND STREET SUPERSLIMS AQUA BLUE

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01839

 ( 220 ) 2012.05.25.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)
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 ( 740 )  Dr. Gödölle Tamás,Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOND STREET SUPERSLIMS BRIGHT ROSE

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 01863

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BOND STREET SUPERSLIMS HARMONIC YELLOW

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

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

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

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigaretta sodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 12 01864

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  Móri Szilárd, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Rétháti Viktória, Dr. Rétháti Viktoria Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászkészítmények

karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládé mousse-ok (habok);

csokoládés tej (ital); fagylalt, jégkrém; kakaóalapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kekszek; marcipánok;

 müzli; palacsinták; pralinék; pudingok.

 ( 210 ) M 12 01873

 ( 220 ) 2012.05.30.

 ( 731 )  TEVA Magyarország zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Huma-Talia

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek; humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.

 ( 210 ) M 12 01875

 ( 220 ) 2012.05.30.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 210 ) M 12 01887

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Dang Thi Hanh, Budapest (HU)

 ( 541 ) VIONA

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 01890

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző 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 01891

 ( 220 ) 2012.05.31.

 ( 731 )  Terra Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 02033

 ( 220 ) 2012.06.12.

 ( 731 )  CH-DENT Fogászati Szolgáltató Kft., Eger (HU)

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

  
( 546 )

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

 fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 02041

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  Pepex'70 Bt., Gyöngyös (HU)

 ( 541 ) Pepex

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
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műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;

élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

 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).

 ( 210 ) M 12 02042

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  NIAS Ipari és Kereskedelmi BT., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02046

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  TGR Biztosítási Többesügynöki Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fésű Gizella jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) SmartChild

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 12 02047

 ( 220 ) 2012.06.13.

 ( 731 )  Kerék Dávid, Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Balázs, dr. Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 és állatok részére.

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

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 12 02050

 ( 220 ) 2012.06.13.
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 ( 731 )  ROAD2U Kft, Lórév (HU)

 ( 740 )  Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02164

 ( 220 ) 2012.06.22.

 ( 731 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tej alapanyagból készülő tej- és tejtermékek.

  35    Marketing és kommunikációs tevékenységek.

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

 ( 210 ) M 12 02170

 ( 220 ) 2012.06.22.

 ( 731 )  Vígh László, Budapest (HU)

 Tóth Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás termékek emberi fogyasztásra, gluténmentes termékek.

 30    Gabonakészítmények, lisztek, kukorica-alapú készítmények, rizs-alapú készítmények, krumpli-alapú

készítmények, pékáru, péktermékek, kenyerek, cukrásztermékek, édességek, csokoládé, kekszek, tészták,

sütőporok, süteményporok, morzsák, panírporok,ételízesítők, félkész sütőipari termékek, mélyhűtött élelmiszerek.

  42    Élelmiszeripari kutatás-fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 02172

 ( 220 ) 2012.06.22.

 ( 731 )  Vigh László, Budapest (HU)

 Tóth Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás termékek emberi fogyasztásra, gluténmentes termékek.

  29    Hús, hal, baromfi termékek; tejtermékek.

 30    Gabonakészítmények, lisztek, kukorica-alapú készítmények, rizs-alapú készítmények, krumpli-alapú
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készítmények, pékáru, péktermékek, kenyerek, cukrásztermékek, édességek, csokoládé, kekszek, tészták,

sütőporok, süteményporok, morzsák, panírporok,ételízesítők, félkész sütőipari termékek, mélyhűtött élelmiszerek.

 ( 210 ) M 12 02214

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  Juhász Zoltán, Szalmatercs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Tűzifa.

  19    Faanyag építéshez.

  40    Fakitermelés, fafeldolgozás.

 ( 210 ) M 12 02215

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  DuplaW Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kristálypoharak, eszközök és edények háztartási és konyhai célokra.

 35    Kristálypoharakkal, háztartási és konyhai célokra szolgáló eszközökkel és edényekkel vagy vendéglátási

 szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02216

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02217

 ( 220 ) 2012.06.26.

 ( 731 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

  43    Vendéglátási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02226

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  B&A Trade Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; kárpitozott bútorok; ülő és fekvőbútorok; ágyak, nyugágyak, bölcsők, székek,

 karosszékek, fotelek, kanapék, díványok, padok.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások bútorokkal kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 12 02235

 ( 220 ) 2012.06.27.

 ( 731 )  Hédervári "Rózsa Ferenc" Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Szövetkezet, Hédervár (HU)

 ( 740 )  Vajda Sándor, Incentro Kft., Solymár

 ( 541 ) RÓZSA FERENC TKSZSZ

 ( 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

  42    Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

  44    Orvosi; higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 02355

 ( 220 ) 2012.07.06.

 ( 731 )  Brandmonitor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Replise

 ( 511 ) 9    Letölthető számítógép szoftver, számítógép alkalmazási programok és alkalmazási programok kezelő

felületének fejlesztésére és testreszabására; számítógép szoftver adatok tárolására, kezelésére, követésére,

elemzésére, és jelentéskészítésre a marketing, areklámozás, az eladás, az ügyfélkapcsolat menedzselés, az

eladás-támogatás és a dolgozói hatékonyság területén; számítógép program a reklámozás, a marketing és az üzleti

szolgáltatások területén dolgozó egyenrangú szakemberek kommunikációjánakelősegítésére és számítógép

 alkalmazások kezelői felületének testreszabásához.

 35    Üzletvezetési szolgáltatások, nevezetesen adatszolgáltatás, adatvagyon és identitáskezelési szolgáltatások;

számítógépes adatbázisok összeállítása és kezelése és a vele kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési

szolgáltatások, nevezetesenügyfélkapcsolat menedzselési és eladás-támogatás vezetési szolgáltatások;
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üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások az ügyfélkapcsolat menedzsmenttel, az eladás-támogatás vezetéssel és a

marketing automatizálással kapcsolatban; webhely nyújtása hirdetés,marketing és üzletvezetési tanácsadás és

konzultáció körébe tartozó információkkal; online piactér működtetése ingyenes számítógép szoftver és igény

 szerint lekérhető alkalmazások vételére, eladására, megosztására és ajánlására.

 41    Oktatási szolgáltatások, nevezetesen szemináriumok, konferenciák, műhelymegbeszélések és számítógép

alkalmazási tanfolyamok vezetése a marketing, a reklámozás, az eladás, az ügyfél információk, az

ügyfélkapcsolat menedzselés, az eladás-támogatás és adolgozói hatékonyság területén és az ezekkel kapcsolatos

 tanfolyami anyagok terjesztése.

 42    Online nem letölthető számítógép programok ideiglenes használatának nyújtása adatok tárolására,

kezelésére, követésére, elemzésére, és jelentéskészítésre a marketing, a reklámozás, az eladás, az ügyfélkapcsolat

menedzselés, az eladás-támogatás és adolgozói hatékonyság területén; online nem letölthető számítógép program

ideiglenes használatának nyújtása a reklámozás, a marketing és az üzleti szolgáltatások területén dolgozó

egyenrangú szakemberek kommunikációjának elősegítésére és számítógépalkalmazások kezelői felületének

testreszabásához; számítógépes szolgáltatás, nevezetesen számítógépes alkalmazói programok tervezése,

fejlesztése és karbantartása mások számára és ezekkel kapcsolatos tanácsadás; online nem letölthető

számítógépalkalmazói programfejlesztő eszközök és programozási nyelv ideiglenes használatának nyújtása más

számítógép programok fejlesztésére, elemzésére, kódolására, átvizsgálására és ellenőrzésére; online nem

letölthető számítógép program ideigleneshasználatának biztosítása, amely procedurális és objekt-orientált

programnyelvet hajt végre; online számítóközponti (hosted) szolgáltatások, nevezetesen számítógépes szoftver

alkalmazások tervezése,fejlesztése, testreszabása, és karbantartása másokszámára és az ezekkel kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 12 02376

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02377

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02378

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02379

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 210 ) M 12 02380

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02381

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 02393

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Benes Attila, Budapest (HU)

 Becker Tímea, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 02394

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  YAN WAL YUN CO,. LTD., Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok 10120 (TH)

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

 ( 511 )  30    Sovány szójaszósz, gombás szójaszósz, fekete édes szójaszósz, fekete szójaszósz, szójabab paszta, chilis

szójabab paszta, osztrigaszósz, gombás vegetáriánus szósz, fűszeres szósz, chili szósz, édes chili szósz, édes és

savanyú szilvaszósz, garnélás chilipaszta, szójaszósz, vörös bab curd, "sukiyaki" szósz, savanyú szósz, halszósz,

sriracha chili szósz, "tom yam" paszta, paradicsomszósz, sültekhez való mártás, thai édes chili szósz, osztriga

 ízesítésű szósz, tengeri halas szójaszósz, japán szójaszósz.

 ( 210 ) M 12 02401

 ( 220 ) 2012.07.09.

 ( 731 )  Mixton-Team Holding Zrt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Bende Nóra,Bende Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Bende Nóra), Budapest

 ( 541 ) Mixton - Szolgáltató- és ügyfélbarát metodika

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 210 ) M 12 02645

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Otthontérkép

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (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 02646

 ( 220 ) 2012.07.25.

 ( 731 )  Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Otthon-térkép

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
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 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 02700

 ( 220 ) 2012.07.27.

 ( 731 )  Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 210 ) M 12 02820

 ( 220 ) 2012.08.07.

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

 ( 541 ) EGICOMB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 02821

 ( 220 ) 2012.08.07.

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

 ( 541 ) EGIPIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 02822

 ( 220 ) 2012.08.07.

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

 ( 541 ) TRIPREVENT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 12 02823

 ( 220 ) 2012.08.07.

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

 ( 541 ) EGISERT

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 84 darab közlést tartalmaz.
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