
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  206.485

 ( 151 )  2012.06.01.

 ( 210 )  M 10 02509

 ( 220 )  2010.08.17.

 ( 732 )  Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva, Budapest

 ( 541 )  ZENA

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  207.484

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00724

 ( 220 )  2012.03.05.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Áramot az áramboltból

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

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

 szolgáltatás).

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  207.659

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 11 03210

 ( 220 )  2011.10.11.

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

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

 ( 541 )  ÚTRAVALÓ

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

 ( 111 )  207.660

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00082

 ( 220 )  2012.01.11.

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

 ( 541 )  anacont

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

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

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  207.661

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00085
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 ( 220 )  2012.01.11.

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

 ( 541 )  nivoflip

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

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

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  207.662

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00086

 ( 220 )  2012.01.11.

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

 ( 541 )  nivorota

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

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

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 111 )  207.663

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00234

 ( 220 )  2012.01.25.

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

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

  
( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez; monitorok[számítógéphardver];

monitorok [számítógépprogramok]; navigációs berendezések járművekbe [fedélzeti számítógépek]; nyomtatók

számítógépekhez; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; számítógépprogramok, rögzített;

számítógépperifériák;számítógépes játékprogramok; számítógépek; számítógép programok [letölthető];

 számítógép memóriák; számítógép billentyűzetek.

 38 Távközlés; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

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

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

installációja; számítógép vírusvédelmiszolgáltatások; számítógép programok adatainak és adatoknak az

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

tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

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

 ( 111 )  207.664

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00236
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 ( 220 )  2012.01.25.

 ( 732 )  Gál Roland, Villány (HU)

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

 ( 541 )  Mannagyár

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.665

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00237

 ( 220 )  2012.01.25.

 ( 732 )  Gál Roland, Villány (HU)

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

 ( 541 )  Borcipán

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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).

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

 áru).

 ( 111 )  207.666

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00242

 ( 220 )  2012.01.26.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.747

 ( 151 )  2012.10.26.

 ( 210 )  M 12 02010
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 ( 220 )  2012.06.08.

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

 ( 541 )  EGITENS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.748

 ( 151 )  2012.10.26.

 ( 210 )  M 12 02011

 ( 220 )  2012.06.08.

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

 ( 541 )  FLUTEGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.749

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01415

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  gróf Zichy Jenő Szakképzés Díj

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  207.750

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01264

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zilai János, Földes-Kővári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROSALIA BORMUSTRA

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

 áru).

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).

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  207.752

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00631

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 )  S-GOLD Kft 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.753

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01263

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zilai János, Földes-Kővári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

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).

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  207.754

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01262

 ( 220 )  2012.04.16.

 ( 732 )  Lin Yu Jung, Budapest (HU)

 ( 541 )  DR. Josef

 ( 511 )  18 Bőr és bőrutánzatok, utazótáskák, bőröndök, irhák.

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

 ( 111 )  207.755

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00946

 ( 220 )  2012.03.22.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.756

 ( 151 )  2012.10.27.
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 ( 210 )  M 12 01592

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Flesch Nonprofit Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 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

 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).

 ( 111 )  207.757

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01591

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  Flesch Nonprofit Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 541 )  FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont

 ( 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).

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).

 ( 111 )  207.758

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01433

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  KK Kavics Beton Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 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).

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.759

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01425

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  SUPERTAXI3 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Havas-Sághy Gábor ügyvéd,Havas-Sághy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 111 )  207.760

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01257

 ( 220 )  2012.04.13.

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

 ( 541 )  Angi jelenti

 ( 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).

 ( 111 )  207.761

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00950

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Kiss Szilárd Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösi Tibor, Kőrösi és Lőrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Magyarország területéről származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött

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

 zsírok (az osztály betűrendszerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

30 Magyarország területéről származó cukor, rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.
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31 Magyarország területéről származó 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.763

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00945

 ( 220 )  2012.03.22.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.764

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01416

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díj

 ( 511 )  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).

 ( 111 )  207.765

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01269

 ( 220 )  2012.04.16.

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

 ( 541 )  Pesty Fekete Doboz

 ( 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).

 ( 111 )  207.766

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00935

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Lin Xin Xiong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  207.767

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01898

 ( 220 )  2012.05.31.

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

 ( 541 )  FumiFer

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.768

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 01427

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Rákosy Glass Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  RákosyGLASS

 ( 511 ) 11 Építési üvegáruk, elektromos üveg fűtő és szárító berendezések, fűtőtestek, hőszigetelő és fűtő üvegfalelemek.

 17 Üveg hangszigetelő, zajgátló biztonsági üvegfal elemek és panelek.

19 Üveg építőelemek, üvegfalak, ablakok, padlók, lépcsők, korlátok, falburkolatok, üvegfedések, hő és

 hangszigetelő építési üvegszerkezetek, valamint dekorációs építési üvegelemek.

 ( 111 )  207.770

 ( 151 )  2012.10.27.

 ( 210 )  M 12 00774

 ( 220 )  2012.03.08.

 ( 732 )  UNI-CO Tervező és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanti Ferenc, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  207.794

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 11 03864

 ( 220 )  2011.12.05.

 ( 732 )  Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

valamennyi más vagyontárgyat); tűz- éselemi károk; egyéb vagyoni károk; önjáró szárazföldi járművekkel
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összefüggő felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; továbbá függő

 biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység.

 ( 111 )  207.795

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 11 03865

 ( 220 )  2011.12.05.

 ( 732 )  Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység.

 ( 111 )  207.796

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 00577

 ( 220 )  2012.02.23.

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

 Trunkos András 50%, Törökbálint (HU)

 Szigetvári László 25%, Ecser (HU)

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

  

( 546 )

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

 hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

 ( 111 )  207.797

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01066

 ( 220 )  2012.03.30.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított sertéshús termékek.

 ( 111 )  207.798

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01383

 ( 220 )  2012.04.23.

 ( 732 )  Lendvai Andrea, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, sálak, sapkák.

 28 Játékok, játékok oktatási célra.

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

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

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

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

 ( 111 )  207.799

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01390

 ( 220 )  2012.04.23.

 ( 732 )  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás),

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

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).

 ( 111 )  207.800

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01540

 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  Aka Kft., Villány (HU)

 ( 541 )  Villányi BorZsongás

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

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  207.801

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01698

 ( 220 )  2012.05.18.

 ( 732 )  Mudri István, Kisvárda (HU)

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

  

( 546 )

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

 Internetről letölthető mobiltelefonos szoftver.

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

 számítógépes hálózaton.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 22. szám, 2012.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2349



 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).

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

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

 szolgáltatása és tanácsadás.

 ( 111 )  207.802

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 01702

 ( 220 )  2012.05.18.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.803

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 02023

 ( 220 )  2012.06.11.

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

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

 ( 541 )  Roma Hungaricum Állami Művészegyüttes

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

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

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

 videolemezek; adathordozókra rögzített információgyűjtemények.

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

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

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

 kulturális és sportesemények.

 ( 111 )  207.804

 ( 151 )  2012.10.30.

 ( 210 )  M 12 02212

 ( 220 )  2012.06.26.

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

 ( 541 )  CERELLE

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  207.805

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01556

 ( 220 )  2012.05.09.
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 ( 732 )  Xiang wu Ling, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szirmai Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

 ( 111 )  207.806

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01886

 ( 220 )  2012.05.31.

 ( 732 )  InterRobe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Szaffi

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáru.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  207.807

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01881

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Sicontact. Biztonság a digitális világban

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

 jegyzékébe tartozó 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

 jegyzékébe tartozó valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.808

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01880

 ( 220 )  2012.05.30.

 ( 732 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Sicontact. Security in a digital world

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékébe tartozó 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

 jegyzékébe tartozó valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.809

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01571

 ( 220 )  2012.05.10.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.810

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01413

 ( 220 )  2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.811

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01412

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.812

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01411

 ( 220 )  2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.813

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01410

 ( 220 )  2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.814

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01408

 ( 220 )  2012.04.24.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.815

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01407

 ( 220 )  2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.816

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 11 01334

 ( 220 )  2011.04.27.

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

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

 ( 541 )  Fejedelmi Ízek

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  207.817

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01087

 ( 220 )  2012.03.30.

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

  ( 591 )

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

 ( 111 )  207.818

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01078
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 ( 220 )  2012.03.30.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftverek.

 35 Szoftver kereskedelem.

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

 szolgáltatások.

 ( 111 )  207.819

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01077

 ( 220 )  2012.03.30.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  207.820

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01075

 ( 220 )  2012.03.30.

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

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  207.821

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00762

 ( 220 )  2012.03.08.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

30 Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,
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sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég, így különösen fűszerek; fűszerek, ízesítők;

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

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

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

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

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

 ( 111 )  207.822

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00604

 ( 220 )  2012.02.24.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.823

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00596

 ( 220 )  2012.02.24.

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

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

  ( 591 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.824

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00439

 ( 220 )  2012.02.13.

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

 ( 740 )  PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 )  Protect

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

szúnyogriasztó szerek, tekercsek, lapok; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); csíraölő és

 fertőtlenítő készítmények.

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

 rovarölő vagy rovarriasztó anyagok adagolásának céljára.

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

 levegőbe juttatására szolgáló berendezések és ezen eszközök alkatrészei és szerelvényei.
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 ( 111 )  207.825

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00434

 ( 220 )  2012.02.13.

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

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  207.826

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01395

 ( 220 )  2012.04.24.

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

  

( 546 )

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

 jegyzékébe tartozó valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.827

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00747

 ( 220 )  2012.03.07.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Ádám Gergely, Horváth Ádám Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLICKRENT

 ( 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).

 ( 111 )  207.828

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 00894

 ( 220 )  2012.03.19.

 ( 732 )  Annco, Inc., New York (US)

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

 ( 541 )  ANN TAYLOR

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

 ( 111 )  207.829

 ( 151 )  2012.11.05.
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 ( 210 )  M 12 01228

 ( 220 )  2012.04.12.

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

 ( 541 )  Útlevél nélkül - Az igazi crossover

 ( 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).

 ( 111 )  207.830

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01229

 ( 220 )  2012.04.12.

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

 ( 541 )  Vadonat

 ( 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).

 ( 111 )  207.831

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01230

 ( 220 )  2012.04.12.

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

 ( 541 )  Bábel - Hesnával a világ

 ( 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).

 ( 111 )  207.832

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01231

 ( 220 )  2012.04.12.

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

 ( 541 )  Celluloidák - A legjobb filmzenék

 ( 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).

 ( 111 )  207.833

 ( 151 )  2012.11.05.

 ( 210 )  M 12 01233
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 ( 220 )  2012.04.12.

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

 ( 541 )  Aranyalap

 ( 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).

 ( 111 )  207.847

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00831

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Gyermekétkeztetési Alapítvány, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Éholtóság

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

 valamennyi szolgáltatás).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.848

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00812

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.849

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00813

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

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

 ( 111 )  207.850

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00814

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.851

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00816

 ( 220 )  2012.03.12.

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

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 )  DeveloSpy

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

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

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

 kutatás vonatkozásában.

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

 ( 111 )  207.852

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00823

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Soós-Dózer Kft., Lovászpatona (HU)
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( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.853

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00824

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  INTER-FA Belsőépítészeti Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.854

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00829

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

 ( 541 )  Film Café

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

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

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).

 ( 111 )  207.855

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00830

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

 ( 541 )  Film C

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

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

 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).

 ( 111 )  207.856

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00227

 ( 220 )  2012.01.25.

 ( 732 )  Heves Róbert, Baja (HU)

 dr. Szabó István Tamás, Nagybaracska (HU)

  

( 591 )

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

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

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

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

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

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).

 ( 111 )  207.857

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00819

 ( 220 )  2012.03.12.

 ( 732 )  Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Zsolt, Üröm

  

( 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).

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

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra. 

8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 15 Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

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

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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében 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).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak

más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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).

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

 áru).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

 szolgáltatás).

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

 állatok részére (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.858

 ( 151 )  2012.11.06.
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 ( 210 )  M 12 00828

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

 ( 541 )  Film Mania

 ( 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).

 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).

 ( 111 )  207.859

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00984

 ( 220 )  2012.03.26.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.860

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00977

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült alkoholtartalmú italok (a sörök

 kivételével).

 ( 111 )  207.861

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00976

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)
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 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült alkoholtartalmú italok (a sörök

 kivételével).

 ( 111 )  207.862

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00975

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Szatmár eredetmegjelölés területéről származó alapanyagokból készült alkoholtartalmú italok (a sörök

 kivételével).

 ( 111 )  207.863

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 00971

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Várkonyi Iván, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar.

 ( 111 )  207.864

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01459

 ( 220 )  2012.04.26.

 ( 732 )  Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Kecskemét (HU)
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( 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).

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).

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 (az osztály betűrend szerintijegyzékében 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).

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

 áru).

 ( 111 )  207.865

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01310

 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FORUM HUNGARICUM

 ( 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).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.866

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01300

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  KER-EX 94 Kereskedelmi és Szolgáltó Kft., Tompa (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.

 ( 111 )  207.867

 ( 151 )  2012.11.06.
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 ( 210 )  M 12 01299

 ( 220 )  2012.04.17.

 ( 732 )  "ETÁN 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szirmabesenyő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.868

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01153

 ( 220 )  2012.04.05.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.869

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01152

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Lakner Trade Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.870

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01151

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  Bíró Attila Szabolcs, Békéscsaba (HU)

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

 ( 511 )  32 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, ízesített vizek.

 35 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavmentes vizek, ízesített vizekkel való kereskedelmi tevékenység.

 ( 111 )  207.871

 ( 151 )  2012.11.06.

 ( 210 )  M 12 01137

 ( 220 )  2012.04.04.

 ( 732 )  Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Paleo Magazin

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével).

 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).

 ( 111 )  207.873

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01531

 ( 220 )  2012.05.07.

 ( 732 )  DDTR Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Pénzintézeti minőségbiztosítás.

 ( 111 )  207.874

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01642

 ( 220 )  2012.05.16.

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

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

 ( 541 )  Mr. Student

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

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

 kozmetikai fogyasztószerek.

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

 termékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; sportruházat; strandcikkek.

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

 üzemeltetése és ezzel összfüggő reklámok.

 ( 111 )  207.875

 ( 151 )  2012.11.08.
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 ( 210 )  M 12 00803

 ( 220 )  2012.03.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  207.876

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 00645

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég(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.

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).

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

 áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.877

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 00638

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  Módos István, Budapest (HU)

 Török Tímea Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  APBT Streetwear

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

 ( 111 )  207.878

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01429

 ( 220 )  2012.04.25.

 ( 732 )  Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Borovszki Beáta, Budapest

 ( 541 )  Múzeumok Éjszakája

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

 38 Hírügynökség; rádióadás; televíziós műsorszórás; internet.

 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás.

 ( 111 )  207.879

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01552

 ( 220 )  2012.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Fazekas Dóra, Budapest

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

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

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

 számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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).

 ( 111 )  207.880

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01156

 ( 220 )  2012.04.05.

 ( 732 )  NATURA-PRO KFT., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Balla-Faredin Márk, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítő.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41 Szakmai képzés.

 ( 111 )  207.881

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01146

 ( 220 )  2012.04.05.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftverek (rögzített), számítógép programok (letölthető), számítógépprogramok (rögzített).
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38 Szoftverek és számítógépes rendszerek távoli elérése, szoftver mint szolgáltatás nyújtása, hozzáférés

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

 segítségével, digitális fájlok továbbítása.

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

 szolgáltatások], jogi kutatás, szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  207.882

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01673

 ( 220 )  2012.05.17.

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

 ( 541 )  Pántlika

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

 áru).

 ( 111 )  207.883

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01491

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  TENDER Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.884

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01481

 ( 220 )  2012.05.02.

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

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

 ( 541 )  Béta Defend

 ( 511 )  5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  207.885

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01182

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Hódi József, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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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).

 ( 111 )  207.886

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01174

 ( 220 )  2012.04.06.

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

 ( 541 )  DR.VITALAND All natural

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

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

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

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

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

 állatok részére.

 ( 111 )  207.887

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01533

 ( 220 )  2012.05.07.

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

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

 ( 541 )  HARRY

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

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

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

 áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.888

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01641

 ( 220 )  2012.04.18.

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

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

 ( 541 )  RAMEK

 ( 511 )  29 Sajt, tejtermékek.

 ( 111 )  207.889

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01198

 ( 220 )  2012.04.10.

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

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

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

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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).

 ( 111 )  207.890

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01553

 ( 220 )  2012.05.08.

 ( 732 )  Schlekman-Virányi Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

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

 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenység, könnyűzenei együttes.

 ( 111 )  207.891

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 01534

 ( 220 )  2012.05.07.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  1 Termőföld.

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

 ( 111 )  207.892

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 00712

 ( 220 )  2012.03.05.

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

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő 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).

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

 áru).

 ( 111 )  207.893

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 00711

 ( 220 )  2012.03.05.

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

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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).

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

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

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

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

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

 áru).

 ( 111 )  207.894

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 02061

 ( 220 )  2012.06.14.

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

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

 dr. Németh Mónka, Budapest

  

( 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
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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 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.895

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 02062

 ( 220 )  2012.06.14.

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

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

 dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 541 )  Hiper.hu a vásárlás jó oldala

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.896

 ( 151 )  2012.11.08.

 ( 210 )  M 12 02063

 ( 220 )  2012.06.14.

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

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

 dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 541 )  Hiper.hu webáruház

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.905

 ( 151 )  2012.11.10.

 ( 210 )  M 12 00528

 ( 220 )  2012.02.21.

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

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

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

 30 Fagylaltok.

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

 reklámozása.

 ( 111 )  207.906

 ( 151 )  2012.11.10.

 ( 210 )  M 12 01155

 ( 220 )  2012.04.05.

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

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

 ( 541 )  ABFEN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.907

 ( 151 )  2012.11.10.

 ( 210 )  M 11 04140

 ( 220 )  2011.12.23.

 ( 732 )  HATÁS REKLÁMSTÚDIÓ Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.908

 ( 151 )  2012.11.10.

 ( 210 )  M 12 00709

 ( 220 )  2012.03.05.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  37 Építmények lebontása; útépítés.

 ( 111 )  207.909

 ( 151 )  2012.11.10.

 ( 210 )  M 12 00685

 ( 220 )  2012.03.01.

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

 ( 541 )  LIFESTYLE BOULEVARD

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek.

 35 Reklámozás.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  207.910
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 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 03780

 ( 220 )  2011.11.28.

 ( 732 )  LIVITA-DORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás - elsődlegesen belga ételkülönlegességeket felszolgáló éttermek.

 ( 111 )  207.911

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00801

 ( 220 )  2012.03.09.

 ( 732 )  Klikkfood Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Klikkfood

 ( 511 )  9 Számítógépes szoftverek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  207.912

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00967

 ( 220 )  2012.03.24.

 ( 732 )  Imperium Galactica Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Imperium Galactica

 ( 511 ) 9 Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; elektronikus közlemények (letölthető); játékok

(csak televíziós vevőkészülékekkel együtt használható-); kompakt lemezek [audio-video]; rajzfilmek; számítógép

programok [letölthető]; számítógépesjátékprogramok; számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített;

 szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel használhatók; video játékkazetták.

28 Építőjátékok; érmebedobásos játékautomaták; játék autók; játék pisztolyok; játékautomaták, nem

érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók; játékkártyák; játékok;

játékszerek; karneváli álarcok; készülékek elektronikusjátékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel

működtethetők; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek]; plüss játékszerek;

 táblajátékok; társasjátékok; távirányítású játékjárművek.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok

biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési

ügyekben; kábeltelevíziósműsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép terminálok közötti

összeköttetések; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások

[rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján]; üzenetek ésképek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése.

41 Digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fotóriportok készítése; hangfelvételek

kölcsönzése; játéktermi szolgáltatásoknyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás;

könyvtári kölcsönzés; mozifilmek kölcsönzése; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból;szerencsejátékok; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú - ); szövegek leírása, nem reklámcélú
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 szövegekkel; kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatostanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

 számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  207.913

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 03607

 ( 220 )  2011.11.14.

 ( 732 )  GREEN-NRG POWER Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  dr. Győri János, Jászberény

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Energia (-villamos).

 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

 40 Energiatermelés.

 ( 111 )  207.914

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 03927

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Tamcsi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Gyula, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Gyümölcsök, tartósított; gyümölcsszeletkék, apró; olajok, étkezési.

 32 Gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; mustok.

33 Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok;

emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gyümölcstartalmú alkoholos italok; pálinkák, brandyk;

 szeszes italok.

 43 Vendéglátóipar.

 ( 111 )  207.915

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00965

 ( 220 )  2012.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners 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 cigaretta sodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  207.916

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 01747

 ( 220 )  2011.06.06.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

  

( 554 )

 ( 511 ) 33 Szilvából készült vagy szilva ízesítésű bor alapú szeszesitalok, ízesített borok, alkoholos italok, sörök

 kivételével.

 ( 111 )  207.917

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00643

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  Czeglédy László, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Újságok, magazinok.

 35 Reklámozás, hirdetés.

 41 Újságok, magazinok szerkesztése, kiadói tevékenység.

 ( 111 )  207.918

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 09 03043
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 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Backaldrin Österreich GmbH, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIBLIAKENYÉR

 ( 511 )  5 Diétás kenyér és más diétás pékáruk gyógyászati célra, sütésre előkészítve is.

30 Liszt és gabonafélékből készült előkészítmények; tésztafélék; kenyér, kenyérrészek, sütésre előkészítve is;

sütemények, sütéshez előkészítve is; péksütemények és cukrászsütemények, édességek, amennyiben nem

tartoznak más osztályokba, sütésre előkészítveis; csokoládé és csokoládé termékek; csokoládémassza és bevonat;

kakaópor és kakaós termékek; nugát és nugátból készült termékek; pralinék és cukrászáruk; sütőporok,

sütőkeverékek, kenyér-keverékek; kenyérgombóc és tésztagombóc; diétás kenyér és másdiétás pékáruk, nem

gyógyászati célra, sütésre előkészítve is; tésztafélék, mélyhűtött is, kenyér, sütemény, pék- és cukrászáruk

 előállítására; fűszerek, fűszerkeverékek.

 43 Receptek készítése kenyér, sütemény, pékáruk, édességek és cukrászáruk sütéséhez.

 ( 111 )  207.919

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00484

 ( 220 )  2012.02.16.

 ( 732 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szájhősök

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

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

továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó

berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 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).

 ( 111 )  207.920

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 01756

 ( 220 )  2011.06.07.

 ( 732 )  Fashion Design Center Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  207.921

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00642

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  FOKT-MOTOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti,

 értékesítési tevékenység).
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 ( 111 )  207.922

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 11 03619

 ( 220 )  2011.11.14.

 ( 732 )  Bor és Más Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  Buborék Világ Pezsgőfesztivál

 ( 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).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 

 ( 111 )  207.923

 ( 151 )  2012.11.12.

 ( 210 )  M 12 00641

 ( 220 )  2012.02.28.

 ( 732 )  FOKT-MOTOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti,

 értékesítési tevékenység).

 ( 111 )  207.925

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01351

 ( 220 )  2012.04.20.

 ( 732 )  Pintér Ferenc, Tapolca (HU)

 ( 541 )  Pintér Ferenc egyéni vállalkozóra mindig számíthat!

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

 39 Áruszállítás.

 ( 111 )  207.926

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01834

 ( 220 )  2012.05.25.

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

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

 ( 541 )  YLOELIS

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.

 ( 111 )  207.927

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01504

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  Jánház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sümegcsehi (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.928

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01833

 ( 220 )  2012.05.25.

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

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

 ( 541 )  TIXTELLER

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek.

 ( 111 )  207.929

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01025

 ( 220 )  2012.03.28.

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

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

 ( 541 )  PIPELINE

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

 ( 111 )  207.930

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01032

 ( 220 )  2012.03.29.

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

 ( 541 )  HA ÉN LÁTSZOM, TE IS LÁTSZOL!

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.931

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01505

 ( 220 )  2012.05.03.

 ( 732 )  "Digitális Átállásért" nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

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

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

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

automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

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

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

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

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat;

 számítógépes nyilvántartások kezelése.

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

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

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

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

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

 segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.

 ( 111 )  207.932

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01672

 ( 220 )  2012.05.17.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.933

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01030

 ( 220 )  2012.03.29.

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

 ( 541 )  DR.MEDICUM - NO IMPOSSIBLE

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

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

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).

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

 áru).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.934

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01175

 ( 220 )  2012.04.06.

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

 ( 541 )  DR.VITALAND-Minden természetes

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

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

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

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

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

 állatok részére.

 ( 111 )  207.935

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 11 03989

 ( 220 )  2011.12.15.

 ( 732 )  Lagardere Services, Paris (FR)

 ( 300 )  3861934 2011.09.26. FR

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

 ( 541 )  LS distribution

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

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

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

kazetták, számítógépes szoftverek, számítógépes programok (programok), számítógépes játékprogramok, video

játék tárak, kamerák (fényképezés), hang vagy kép felvételére, továbbítására vagylejátszására alkalmas

készülékek, szemüvegek (optika) és napszemüvegek, ékszerek, órák, árucikkek órákhoz és időmérő eszközökhöz,

papír, karton, nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok, újságok, vicckönyvek, folyóiratok, magazinok

(folyóiratok),magazinok, könyvek, útikönyvek, pamfletek, katalógusok, naptárak, könyvkötészeti anyagok,

fényképek, papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók) irodai vagy otthoni használtra, rajztömbök, író vagy

rajzkönyvek, művészkellékek, ecsetek, íróeszközök,irodaszerek, kivéve bútorzat, műanyagok csomagolás céljára,

amelyek más osztályokban nem szerepelnek, azaz: tasakok, csomagok, öntapadó filmek és lapok, nyomtatás,

lemezek, aktatáskák, zsebtárcák, pénztárcák, kézitáskák, hátizsákok és utazótáskák,bőröndök (poggyászok),

kézitáskák, esernyők, napernyők és sétabotok, bútorok, tükrök (tükörüvegek), képkeretek fából, parafából,

nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, teknőspáncélból,

borostyánból,gyöngyházból, habkőből, és ezen anyagokat helyettesítő anyagokból vagy műanyagból, háztartási

vagy konyhai eszközök és tartályok, fésűk és szivacsok, kefék (kivéve ecsetek), üvegáru, porcelán és cserépáru,

amelyek más osztályban nem szerepelnek, azaz:üvegdobozok, gyertyatartók, virágtartók nem papírból,

dísztárgyak (szobrocskák) porcelánból vagy üvegből, mozaikok üvegből nem építési célra, opálüveg, vázák,

edényszárító, üveg (tartályok), palackok, szappantartók, szalvétatartók, púderek, parfümszórók,csészék, bögrék,

teáskannák, seprűk, italos palackok, süteménytartók, kenyértartók, szappanos dobozok, teásdobozok, tálak,

italosüvegek, palackok, parfümégetők, dekantálók, párolóedények, gyertyatartók, szivacsok, fésűk, edényszárítók,

edények,törlőruhák, parfümszórók, vázák, ruházat, lábbeli, fejfedők, pólók, társasjátékok, játékok, gyerekjátékok,

labdák, játékgolyók, építökészletek, robbanó cukorkák (karácsonyi sós kekszek), kártyajátékok, játéksárkányok,

konfetti, dobókockák, frizbik,csörgők játékszer), mobil játékok, kártyajátékok, táblás társasjátékok, társasjátékok,

kaleidoszkópok, bábok, játékmackók, plüss játékok, babák, cumisüvegek (játék), kirakók, forgó játékok,
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játékautók, szendvicsek, saláták, kávé, tea, kakaó, cukor,kenyér, sütemény és édesség, gabonakészítmények,

rágógumik, nem orvosi célra, ehető jég, méz, nádcukor, kétszersültek, kekszek, aprósütemények, édességek,

kakaó termékek, sütemények, mézeskalács, teasütemény, nem-alkoholos italok, kávé alapú italok,tea-alapú italok,

kakaó alapú italok vagy csokoládé alapú italok, ásvány és szénsavas víz, gyümölcslé italok, gyümölcslevek,

szirupok és más készítmények italok készítéséhez, sör, alkoholos italok, kivéve sör, dohány, szivar, cigaretta,

áruk dohányosokszámára, gyufák, öngyújtók; árubemutatók szervezése mások részére (kivéve utasszállítás),

amely lehetővé teszi, hogy a vevők kényelmesen megtekintsenek és megvásároljanak különböző termékeket,

azaz: mágneses vagy optikai adathordozók, üres vagy felvételttartalmazó adathordozók, kompakt lemezek

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

szoftverek, számítógépes programok (programok), számítógépes játékprogramok, video játék tárak,

kamerák(fényképezés), hang vagy kép felvételére, továbbítására vagy lejátszására alkalmas készülékek,

szemüvegek (optika) és napszemüvegek, ékszerek órák, árucikkek órákhoz és időmérő eszközökhöz, papír,

karton, nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok,újságok, vicckönyvek, folyóiratok, magazinok (folyóiratok),

magazinok, könyvek, útikönyvek, pamfletek, katalógusok, naptárak, könyvkötészeti anyagok, fényképek,

papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók) irodai vagy otthoni használtra, rajztömbök, íróvagy rajzkönyvek,

művészkellékek, ecsetek, íróeszközök, irodaszerek, kivéve bútorzat, műanyagok csomagolás céljára, amelyek

más osztályokban nem szerepelnek, azaz: tasakok, csomagok, öntapadó filmek és lapok, nyomtatás, lemezek,

aktatáskák, zsebtárcák,pénztárcák, kézitáskák, hátizsákok és utazótáskák, bőröndök (poggyászok), kézitáskák,

esernyők, napernyők és sétabotok, bútorok, tükrök (tükörüvegek), képkeretek fából, parafából, nádból,

gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból,bálnacsontból, teknőspáncélból, borostyánból,

gyöngyházból, habkőből, és ezen anyagokat helyettesítő anyagokból vagy műanyagból, háztartási vagy konyhai

eszközök és tartályok, fésűk és szivacsok, kefék (kivéve ecsetek), üvegáru, porcelán és cserépáru,amelyek más

osztályban nem szerepelnek, azaz: üvegdobozok, gyertyatartók, virágtartók nem papírból, dísztárgyak

(szobrocskák) porcelánból vagy üvegből, mozaikok üvegből nem építési célra, opálüveg, vázák, edényszárító,

üveg (tartályok), palackok,szappantartók, szalvétatartók, púderek, parfümszórók, csészék, bögrék, teáskannák,

seprűk, italos palackok, süteménytartók, kenyértartók, szappanos dobozok, teásdobozok, tálak, italosüvegek,

palackok, parfümégetők, dekantálók, párolóedények,gyertyatartók, szivacsok, fésűk, edényszárítók, edények,

törlőruhák, parfümszórók, vázák, ruházat, lábbeli, fejfedők, pólók, társasjátékok, játékok, gyerekjátékok, labdák,

játékgolyók, építőkészletek, robbanó cukorkák (karácsonyi sós kekszek),kártyajátékok, játéksárkányok, konfetti,

dobókockák, frizbik, csörgők (játékszer), mobil játékok, kártyajátékok, táblás társasjátékok, társasjátékok,

kaleidoszkópok, bábok, játékmackók, plüss játékok, babák, cumisüvegek (játék), kirakók, forgó

játékok,játékautók, szendvicsek, saláták, kávé, tea, kakaó, cukor, kenyér, sütemény és édesség,

gabonakészítmények, rágógumik, nem orvosi célra, ehető jég, méz, nádcukor, kétszersültek, kekszek,

aprósütemények, édességek, kakaó termékek, sütemények, mézeskalács,teasütemény, nem-alkoholos italok, kávé

alapú italok, tea-alapú italok, kakaó alapú italok vagy csokoládé alapú italok, ásvány és szénsavas víz,

gyümölcslé italok, gyümölcslevek, szirupok és más készítmények italok készítéséhez, sör, alkoholos italok,kivéve

sör, dohány, szivar, cigaretta, áruk dohányosok számára, gyufák, öngyújtók; hirdetési hely

bérbeadása.2011.09.26. 3864934 számú Uniós elsőbbséggel: Reklámozás, üzletszervezés, üzleti adminisztráció,

irodai tevékenységek, kiskereskedelmiszolgáltatások, a nagykereskedelemnél felsorolt árukkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

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

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

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

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

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

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

kiadványok, újságok, vicckönyvek, folyóiratok, magazinok (folyóiratok), magazinok, könyvek, útikönyvek,

pamfletek, katalógusok,naptárak,könyvkötészeli anyagok, fényképek, papíráru, ragasztók (folyékony ragasztók)
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irodai vagy otthoni használatra, rajztömbök, író vagy rajzkönyvek, művészkellékek, ecsetek, íróeszközök,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatásokkal kapcsolatban; számítógépes tanácsadás szállítmányozáshoz kapcsolódóan,számítógépes

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

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

feladás éskézbesítés előtt; logisztikai szolgáltatások nyújtása áruk szállításával és nagykereskedelmével

 kapcsolatosan.

 ( 111 )  207.936

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01179

 ( 220 )  2012.04.10.

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

  

( 546 )

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások(az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.937

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01193

 ( 220 )  2012.04.10.

 ( 732 )  Lakatos Balázs, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  18 Utazótáskák, bőröndök.

 22 Ponyvák, zsákok és táskák.

 25 Ruházati cikkek.

 ( 111 )  207.938

 ( 151 )  2012.11.13.

 ( 210 )  M 12 01665

 ( 220 )  2012.05.16.

 ( 732 )  Kovács Ottó, Nagyrada (HU)

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

 ( 541 )  "Gyógyír a Radai Rossebre"

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

 áru).

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).

 ( 111 )  207.943

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00388

 ( 220 )  2012.02.08.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 hátizsák) forgalmazása, irodai munkák.

 ( 111 )  207.944

 ( 151 )  2012.11.15.
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 ( 210 )  M 12 00818

 ( 220 )  2012.03.12.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  6 Fémkapuk, kerítések fémből.

 9 Elektromos kerítések, távirányító készülékek.

 ( 111 )  207.945

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00822

 ( 220 )  2012.03.12.

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

  

( 546 )

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.946

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00825

 ( 220 )  2012.03.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  41 Oktatás, nevelés, kulturális rendezvények.

 42 Tehetségkutatás.

 ( 111 )  207.947

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00974

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.948

 ( 151 )  2012.11.15.
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 ( 210 )  M 12 00978

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.949

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00979

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.950

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00980

 ( 220 )  2012.03.26.

 ( 732 )  Böszörményi Sándor, Fülesd (HU)

 ( 740 )  dr. Marjay Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.951

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00988

 ( 220 )  2012.03.26.

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

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

 ( 541 )  Európafit

 ( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.952

 ( 151 )  2012.11.15.
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 ( 210 )  M 12 00985

 ( 220 )  2012.03.26.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás(az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.953

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00989

 ( 220 )  2012.03.27.

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

 ( 740 )  Pap Szilvia, Ózd

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás (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).

 ( 111 )  207.954

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00991

 ( 220 )  2012.03.27.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.955

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00993

 ( 220 )  2012.03.27.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai árucikkek.

 ( 111 )  207.956

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01314
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 ( 220 )  2012.04.18.

 ( 732 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

 ( 541 )  Életív Megtakarítási Program

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton pl telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és Intrneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősség biztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturálistevékenységek

 szponzorálása.

41 Nevelés; szakmai képzés: szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi,

biztosítási és szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  207.971

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00936

 ( 220 )  2012.03.22.

 ( 732 )  Deng Wen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 )  YOLAND

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

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

lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru). 

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

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

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

 ( 111 )  207.972

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 00379

 ( 220 )  2012.02.07.

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

  

( 546 )

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

 építés; építmények lebontása; útburkolás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás; kamionos szállítás; szállítmányozás; teheráru-szállítás.
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 ( 111 )  207.973

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01111

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 ) Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.),

 Aichi-Ken (JP)

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

  ( 546 )

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

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

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

szállító berendezések tehermozgatáshoz; vagonbuktató berendezések; csilletolók; csillevontatók; traktorok;

motorok és részeik szárazföldi járművekhez; gépelemekszárazföldi járművekhez; váltakozó áramú

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

kiegyensúlyozó tengelyek, forgattyús tengelyek és lánckerekek gépkocsikhoz és motorkerékpár

 motorokhoz;motorok szárazföldi járművekhez; hajtó egységek elektromos járművekhez.

 ( 111 )  207.974

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01587

 ( 220 )  2012.05.10.

 ( 732 )  EGROKORR Zrt., Érd (HU)

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

  

( 546 )

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

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.

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

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

 tevékenységek és fejlesztések.

 ( 111 )  207.976

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01583

 ( 220 )  2012.05.10.

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

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

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

 ( 111 )  207.977

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 11 03906

 ( 220 )  2011.12.05.

 ( 732 )  PANNONMILL Malomipari Zrt, Komárom (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  207.978

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 12 01584

 ( 220 )  2012.05.10.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, 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

 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).

 ( 111 )  207.979

 ( 151 )  2012.11.15.
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 ( 210 )  M 11 03273

 ( 220 )  2011.10.17.

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

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 )  EOZIN

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

 szerkezetek; nem fém emlékművek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41 Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.981

 ( 151 )  2012.11.15.

 ( 210 )  M 11 03275

 ( 220 )  2011.10.17.

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

 ( 740 )  dr. Rabovszky Gábor, Kozármisleny

 ( 541 )  EOSIN

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

 képzőművészek részére.

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

 szerkezetek; nem fém emlékművek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30 Kávé, tea, kakaó, péksütemények és cukrászsütemények.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36 Ingatlanügyletek.

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

 szolgáltatás).

 39 Utazásszervezés.

 41 Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.992

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 01688

 ( 220 )  2012.05.17.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 )  Symptomed

 ( 511 )  3 Szappanok és kézmosó habok.
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5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra, köhögés, megfázás és egyéb

légzőrendszeri rendellenességek és betegségek, valamint hasonló állapotok megelőző kezelésére és enyhítésére

szolgáló anyagok, gyógyhatású anyagot tartalmazóédességek, így torok kezelésére szolgáló cukorkák és köhögés

elleni cukorkák, torokgyulladás elleni szögletes cukorkák; gyógyszerészeti készítménnyel töltött inhalálók

köhögés, megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére; fájdalomcsillapítók,gyógyhatású kenőcsök és krémek,

 orrsprék és orrdugulás elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

 30 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó édességek, pasztillák, rágógumi.

 ( 111 )  208.008

 ( 151 )  2012.11.19.

 ( 210 )  M 12 00790

 ( 220 )  2012.03.07.

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

 ( 541 )  licitexpress

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

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).

A rovat 178 darab közlést tartalmaz. 
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