
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  203.310

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 09 03548

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  204.113

 ( 151 )  2011.08.31.

 ( 210 )  M 10 02908

 ( 220 )  2010.09.29.

 ( 732 )  Kovács Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.114

 ( 151 )  2011.09.01.

 ( 210 )  M 09 01727

 ( 220 )  2009.06.17.

 ( 732 )  Bagossy Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György szabadalmi ügyvivő, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Fém építőanyagok, fém, mechanikusan működő nyílászárók.

 7 Motorok, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, elektromosan működő rámpák és nyílászárók.

 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  204.260

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 01563

 ( 220 )  2010.05.18.

 ( 732 )  Pezomed Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Psorioderm
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek, szappanok; illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények;gombaölő szerek (fungicidek).

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

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

 és kutató szolgáltatások.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  204.261

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 01564

 ( 220 )  2010.05.18.

 ( 732 )  Pezomed Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Psorioderm Laboratories

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek, szappanok; illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok; kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények;gombaölő szerek (fungicidek).

 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

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

 és kutató szolgáltatások.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  204.262

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 03097

 ( 220 )  2010.10.19.

 ( 732 )  Capala Gabriella, Budapest (HU)

 ( 541 )  Komplettológia

 ( 511 )  5 Vitaminok, ásványi sók, menstruációs betétek.

 41 Jógatanfolyamok tartása; jógatanfolyamok oktatása.

44 Virágterápia; fogyasztóprogramok; természetgyógyászat; szépségápolás; kozmetika; pránanadi; reiki;

pedikűr-manikűr; füladdiktológia; Körbler-teszt; kineziológia; masszázs; cranio sacrális terápia; reflexológia;

 talpmasszázs; székmasszázs; fejmasszázs;aurafotó; SPA méregtelenítő lábfürdő.

 45 Vaszati; spirituális választerápia; Hellinger módszer családállítás; életmód tanácsadás.

 ( 111 )  204.263

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 03279

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Bankráció Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; információknyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi

elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

életbiztosítás; részletfizetéses hitelnyújtás;takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  204.264

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00590

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  Lehőcz József, Kecel

 ( 541 )  Jánosik bor

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  204.265

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00048

 ( 220 )  2011.01.10.

 ( 732 )  Szege György, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  204.266

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00054

 ( 220 )  2011.01.11.

 ( 732 )  IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  204.267

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00218
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 ( 220 )  2011.01.31.

 ( 732 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

  

( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

37 Fertőtlenítés, féregirtás, mosodák, úszómedencék karbantartása, épületek belső tisztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé), vegytisztítás, tisztítógépek kölcsönzése.

 ( 111 )  204.273

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00463

 ( 220 )  2011.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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.

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  204.274

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 03609

 ( 220 )  2010.12.03.

 ( 732 )  CU-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  11 Fűtés, hűtés, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

 35 Fűtés, hűtés, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések kereskedelme.

 37 Fűtési és hűtési rendszerek szerelése, javítása, építkezés.

 ( 111 )  204.275

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00387

 ( 220 )  2011.02.10.

 ( 732 )  RES PLUS Árufuvarozó Kft., Kunszállás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése teher szállításra; kamionos szállítás; áruk csomagolása;

áruk raktározása; áruszállítás; őrzött értékszállítás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás;

 teheráruk kirakása;teher(áru)-szállítás.

 ( 111 )  204.276

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00388

 ( 220 )  2011.02.10.

 ( 732 )  Borszéki András 90%, Veszprém (HU)

 Stricz Tamás 10%, Balatonfűzfő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Szakmai képzés; kisgéphajó és vitorlás oktatás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vitorlás

 verseny rendezés, szervezés, lebonyolítás.

 ( 111 )  204.277

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01013

 ( 220 )  2011.04.04.

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.278
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 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01012

 ( 220 )  2011.04.04.

 ( 732 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.280

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01014

 ( 220 )  2011.04.04.

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

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.281

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01015

 ( 220 )  2011.04.04.

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

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.282

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01196

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír és műanyag csomagolásra szolgáló termékek, nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (a

 készülékek kivételével).

35 Nyomtatott és elektronikus -online kiadványokon, adat- és információ hordozókon a jelmondat megjelenítése

 a település reklámozásának érdekében.

41 Azon nevelési, képzési, sport- és kulturális tevékenységek összessége, amelynek alapvető célja az emberek

 szórakoztatása.

 ( 111 )  204.283

 ( 151 )  2011.09.29.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 22. szám, 2011.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2375



 ( 210 )  M 11 00381

 ( 220 )  2011.02.10.

 ( 732 )  Fókusz Globál Kft., Miskolc (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Kontaktlencse tartók; kontaklencsék; napszemüvegek; sportszemüvegek; szemlencsék; okulárok; szemüvegek

 (optika); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; optikai cikkek.

 44 Optikusok szolgáltatásai; szemvizsgálat; szemüvegkészítés.

 ( 111 )  204.284

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00390

 ( 220 )  2011.02.10.

 ( 732 )  Máté Edit, Kozármisleny (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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.

 ( 111 )  204.285

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00964

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  dr. Sinkó Erika, Sződliget (HU)

  

( 546 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.286

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00963

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  HC DELTA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  

( 546 )
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 ( 511 )  9 Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 ( 111 )  204.287

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00962

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  MEDIFERT Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszódi Nikoletta, Budapest

 ( 541 )  VERSYS CLINICS

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; vegyelemzés,kémiai analízis.

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia; aromaterápiás szolgáltatások;

aszisztált reprodukció;betegápolási szolgáltatások; endokrinológia, endoszkópos sebészet; egészségügyi

szolgáltatások; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; nőgyógyászat;

orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészekszolgáltatásai; plasztikai sebészet; prekoncepcionális

 gondozás; pszichológus szolgáltatásai; szülészet; ultrahangos diagnosztika.

 ( 111 )  204.292

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00430

 ( 220 )  2011.02.15.

 ( 732 )  Norbi Update International Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.296

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00060

 ( 220 )  2011.01.11.

 ( 732 )  Kelemen Péter, Szolnok (HU)

 Elek Péter, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások

számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba valórendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegekszerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;
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számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek

 részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; geológiai kutatás; hosting

 szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 43 Vendéglátóipar.

 ( 111 )  204.297

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00391

 ( 220 )  2011.02.10.

 ( 732 )  Sanosan Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Algoblock

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 10 Orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 ( 111 )  204.298

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00393

 ( 220 )  2011.02.11.

 ( 732 )  MERHOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz Krisztina, dr. Orosz Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÉPSÉGSZALONOK ÉJSZAKÁJA

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek; fényképek.

 35 Reklámozás.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  204.299

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 01189

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Clonamox

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.300

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 01190

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Gerovitamin

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.301
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 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 01186

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Melfen

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.302

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 01185

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Napmel

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.304

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00573

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Ételízesítők, paprikakrémek.

 ( 111 )  204.307

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00742

 ( 220 )  2011.03.16.

 ( 732 )  Andrusch János, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák

 ( 111 )  204.309

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00568

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  Green FM Media Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;

kereskedelmi információs ügynükségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);

közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

 38 Rádióadás.

 41 Hangstúdiók szolgáltatása, rádió és televízió programok készítése, rádiós szórakoztatás, zene összeállítása.

 ( 111 )  204.310

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00577

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvosi és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  ASAMIX

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.329

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00367

 ( 220 )  2011.02.09.

 ( 732 )  IDG HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló villamos, filmművészeti, biztonsági- és oktató berendezések és készülékek; hang

vagy kép rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek,

automatikus és mechanikus adatfeldolgozóberendezések, mérőműszerek, számítógépek, számítógépes

 programok, számlázógépek, számológépek, elektromos vezérlőtáblák.

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

nyomdaipari termékek, könyvkötészeti cikkek, papíripari cikkek, írógépek és irodai eszközök (a bútorok

kivételével), tanítási és oktatási anyagok (akészülékek kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek

 más osztályokba nem tartoznak); nyomdabetűk, klisék.

35 Reklámozás, árubemutatás, dokumentáció (reklám-) rendezése, reklámok készítése, reklámújság

fénymásolással történő reprodukció, hirdetés, közönségszolgálat, plakáthirdetés, kereskedelmi ügyletek intézése,
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 -adminisztrációja, irodai munkák.

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

 42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.

 ( 111 )  204.330

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00540

 ( 220 )  2011.02.24.

 ( 732 )  Cool4U Kft., Szarvas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Napkollektorok.

 ( 111 )  204.331

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 01188

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  Rheosolon

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.338

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00318

 ( 220 )  2011.02.04.

 ( 732 )  Magyar Hospice Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Csapó, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Jótékonysági gyűjtés.

 41 Oktatás.

 44 Egészségügyi szolgáltatás.

 ( 111 )  204.339

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00320

 ( 220 )  2011.02.04.

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

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  204.340

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00321

 ( 220 )  2011.02.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  204.341

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00329

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Tóthné Kövesdi Nátália, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szekér Gyula, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

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

 ( 111 )  204.342

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00326

 ( 220 )  2011.02.04.

 ( 732 )  Jarolics Judit Anikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sólyom Ágnes, Dr. Sólyom Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 37 Ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhaneműk tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás].

40 Ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok tűzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák átalakítása; ruhák

 előzsugorítása, beavatása; ruhák kitömése.

 ( 111 )  204.343

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00327

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Kecskés István, Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba tápanyagok állatok számára;

 maláta, horgászáshoz szükséges etetőanyagok, halcsali.

 ( 111 )  204.344

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00330

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Medifert Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszódi Nikoletta, Budapest

  
( 546 )

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; genetikaikutatás; vegyelemzés, kémiai analízis.

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia; aromaterápiás szolgáltatások;

aszisztált reprodukció;betegápolási szolgáltatások; endokronológia; egészségügyi szolgáltatások; klinikák;

kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; labordiagnosztika; mesterséges

megtermékenyítési szolgáltatások; nőgyógyászat; orvosi klinikák;orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek

 szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szülészet; ultrahangdiagnosztika.

 ( 111 )  204.345

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00337

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Európai Bortermelők Kft., Bátaapáti (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Patrícia, Dr. Kecskés Patrícia Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelem borokkal.

 39 Borok palackozása, raktározása, tárolása, szállítása.

 44 Szőlőtermelés,- feldolgozás, borkészítés, szőlészet, borászat, pincészet.

 ( 111 )  204.346

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00503

 ( 220 )  2011.02.22.

 ( 732 )  Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  204.347

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00508

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  PANNONMILL Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Komárom (HU)

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

  

( 546 )

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, 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. 

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. 

 ( 111 )  204.348

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00505

 ( 220 )  2011.02.22.

 ( 732 )  Németh Béla, Keszthely (HU)

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

 ( 541 )  GRAPPO

 ( 511 )  30 Édesipari termékek, különösen szőlőcukorból készült termékek, szőlőcukor tabletták.

 ( 111 )  204.350

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 01587

 ( 220 )  2011.05.20.

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

 ( 541 )  EGOROPAL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  204.351

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 01588

 ( 220 )  2011.05.20.

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

 ( 541 )  EGIPREDON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  204.352

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00504

 ( 220 )  2011.02.22.

 ( 732 )  Telluride Enterprises Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Spielmann Éva, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 41 Bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése, fényképészet, filmgyártás, fogadások tervezése (szórakoztatás), hangversenyek

szervezése és lebonyolítása,klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és

lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok szervezése és vezetése, szövegek kiadása,(nem reklámcélú-),

 szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  204.354

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03907

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Kinczler Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kis- és nagykereskedése telefon és számítástechnikai eszközökkel.

 37 Számítógépek és telefonkészülékek üzembe helyezése és javítása.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  204.355

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03911

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Green City Future Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Greenfm

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;

kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);

közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

 38 Rádióadás.

 41 Hangstúdiók szolgáltatása, rádió és televízió programok készítése, rádiós szórakoztatás, zene összeállítása.

 ( 111 )  204.356

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03895
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 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  ASPECTUS ARCHITECT Tervező Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 111 )  204.357

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03899

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28 Játékok, játékszerek.

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

 ( 111 )  204.358

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03901

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  dr. Szenes Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZENES IVÁN TURNÉ

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

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

 ( 111 )  204.359

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 11 00846

 ( 220 )  2011.03.21.

 ( 732 )  Szántó Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SZÁNTÓ TIBOR

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég. 

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 

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

 ( 111 )  204.360

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 07 00710
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 ( 220 )  2007.03.02.

 ( 732 )  Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Dr. Sasvári Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögető készítmények

fogkő és fogszuvasodás megelőzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek,

 szájvizek, szájspray, fogzselék, fluoroszselék, fluoros szájöblítők, tisztítóporok, fogkőelszínező tabletták.

5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögető

készítmények fogkő és fogszuvasodás megelőzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok,

fogkrémek, szájvizek, szájspray-k,fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkőelszínező

tabletták, a fogak és a fogíny megelőző kezelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású

rágógumik, fertőtlenítő hatású fogtisztító és fogápolókészítmények műfogakhoz, műfogsorhoz,

 fogszabályozókhoz és hidakhoz, ragasztó készítmények műfogakhoz, ragasztóporok.

 ( 111 )  204.361

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03360

 ( 220 )  2010.11.11.

 ( 732 )  Tóth István, Debrecen (HU)

 Balázs István József, Gyömrő (HU)

 Fekete Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédy Attila, dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok (letölthető); számítógépek;

 számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített.

 ( 111 )  204.362

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 10 03900

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Panaba Europe Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 43 Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  204.363

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 11 00128

 ( 220 )  2011.01.20.

 ( 732 )  Havasi:live Kommunikációs Ügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs

ügynökségek; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból;önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikákösszeállítása; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 ( 111 )  204.364

 ( 151 )  2011.10.12.

 ( 210 )  M 11 00492

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  Gyöngyszöv ÁFÉSZ, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Élelmiszerek, háztartási vegyi áruk, ruházati cikkek, papíráruk, mezőgazdasági termékek, mezőgazdasági

 eszközök és gépek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  204.366

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01338

 ( 220 )  2011.04.28.

 ( 732 )  ITSource Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )  42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  204.367
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 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01337

 ( 220 )  2011.04.28.

 ( 732 )  W2M Art Kft., Dunabogdány (HU)

 ( 541 )  MARTA WETZL

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 111 )  204.368

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01156

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 ) RECYCLE Hungary Hulladékfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Pleszkáts Tibor,Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 111 )  204.369

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01155

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), Louisiana (US)

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

  ( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 35 Számlázási szolgáltatások.

 ( 111 )  204.370

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01154

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), Louisiana (US)

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

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 35 Számlázási szolgáltatások.

 ( 111 )  204.371

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01153

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)

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

 ( 541 )  Fedezd fel az utad!

 ( 511 ) 35 Reklámozás, beleértve termékek, szolgáltatások és versenyek promócióját; reklámidő bérbeadása a tájékoztató

médiákban; nyomtatott médiában megjelent cikkek tematikus gyűjtése és összeállítása; üzletvezetési

(menedzsment) és üzletszervezési szaktanácsadóiszolgáltatások; üzleti menedzsment szolgáltatások; piackutatás,

marketing (eladási kutatás); reklám hirdetések terjesztése, közvetlenül vagy postán keresztül, reklámozás

hirdetési oldalak által; direkt marketing; piaci tanulmányok lefolytatása;piackutatási eredmények elemzése;

szolgáltatások a megbízási menedzsment és a leltárkezelés területén, kirakat dekoráció, árubemutatás,

reklámfelületek bérbeadása, eladás-támogatás (mások számára), kulturális és sportrendezvények szponzorálása

által;kiskereskedelmi értékesítés, szolgáltatások ruházati cikkek, cipők, fejfedők, játékok, játékszerek, torna- és

sportcikkek (kivéve ruházati cikkek) kiválasztásának és bemutatásának segítésére nyomtatott anyagok vagy

 elektronikus kommunikációs eszközökrévén, ezen termékek postai úton történő megrendeléséhez.

 37 Szolgáltatások, sportfelszerelések karbantartása, javítása és beállítása; korcsolyaélezés.

41 Oktatás (és nevelés); szórakoztatás; film-, televízió-, rádió- és teletext programok vagy adások összeállítása;

filmkölcsönzés; nyomdaipari termékek, különösen katalógusok, könyvek, újságok és folyóiratok megjelentetése

és kiadása (kivéve reklámcélra);show-, kvíz-, színházi, sport- és zenei rendezvények szervezése és rendezése,

valamint nevelési és szórakoztatási célú szórakoztató- és sportversenyek rendezése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése és kiadása; konferenciák,kongresszusok és szimpóziumok, kollokviumok,

szemináriumok és workshopok szervezése és rendezése (oktatási célból); kulturális vagy oktatási célú kiállítás

szervezése; kulturális- és sportesemények, valamint egyéb formájú szórakoztatási rendezvényekszervezése;

online módon, telefonos rendelés által és jegyirodákban nyújtott információs és jegyügynökségi szolgáltatások

találkozóhelyekre, sportrendezvényekhez, zenei koncertekhez és egyéb szórakoztató és rendezvényekhez; sport-

és kulturálistevékenységek, sporttáborok működtetése; időmérés sporteseményeken; egészségklubok működtetése

(sportedzés); testnevelés; sportlétesítmények működtetése, golfpályák működtetése; sportoktatás/edzés;

 kölcsönzés (sportszer/sportszer eszköz kölcsönzés).

 ( 111 )  204.372

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01150

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Extended Warranty Service Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Sass Attila, Dr. Sass Ügyvédi Iroda, Piliscsaba
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( 546 )

 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

 keltetőgépek.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  204.373

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01149

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  204.374

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01148

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.
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 ( 111 )  204.375

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01147

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Kovács Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  204.376

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01146

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  PALMA Group , a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Étkezési zsírok, olajok.

 ( 111 )  204.377

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 01140

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Lázár és Lázár Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai szolgáltatások és szállodák

 promóciója.

 39 Utazásszervezés; on-line szolgáltatás szállodai szobafoglalás elősegítésére.

 43 Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  204.378

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00978

 ( 220 )  2011.03.31.

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ABONDA

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint egészségügyi termékek gyógyászati használatra.
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 ( 111 )  204.379

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00973

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  Ningbo Goodwill Foreign Trade Co. Ltd., Ningbo City, Zhejiang Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Kabátok; nadrágok; bébiholmik; futballcipők; lábbeli; kalapok; harisnyák; kesztyűk; sálak.

 ( 111 )  204.380

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00972

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  Gebro Pharma Gmbh, A-6391 Fieberbrunn (AT)

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

 ( 541 )  PNEUMOPAN

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.381

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00966

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Egészségügyi készítmény.

 ( 111 )  204.382

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00616

 ( 220 )  2011.03.03.

 ( 732 )  Coswell S.p.A., FUNO Di Argelato (IT)

 ( 740 )  Dr. Magyar Brigitta, Budapest
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  ( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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.

 ( 111 )  204.383

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00613

 ( 220 )  2011.03.03.

 ( 732 )  Innodekor Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 ( 111 )  204.384

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00605

 ( 220 )  2011.03.02.

 ( 732 )  Rehab Trademark Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári György szabadalmi ügyvivő ADVOPATENT Szabadalmi És Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzök, ágyak speciálisan orvosi

gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd

cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek

és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő

hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galvánkezelésre szolgáló készülékek, sebészkések,

sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek,

viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a

bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek,

mankók, botok, járókeretek, higiénes eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére,

mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra,

műmellek, ortopéd (ízületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos

gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek,

pulzus-nyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti

ollók, sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra,

terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő
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 készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák.

12 Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek

 mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára.

 ( 111 )  204.385

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00604

 ( 220 )  2011.03.02.

 ( 732 )  TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.386

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00602

 ( 220 )  2011.03.02.

 ( 732 )  Sleep Care Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Matrac Guru. BioHome! Alváskultúra.

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

 ( 111 )  204.387

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 11 00598

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Korona Pékség Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  KORONA A VALÓDI HÁZI KENYÉR...

 ( 511 )  30 Gabonakészítmények; kenyér; kenyér kovász nélkül.

 ( 111 )  204.388

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 10 03836

 ( 220 )  2010.12.16.

 ( 732 )  Molnár Attila, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej, tejes italok(főként tejet tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, vaj,

 vajkrém, kefír, joghurt, margarin, aludttej, sajtok.

30 Csokoládés tej, fagyasztott joghurt(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,

 tejsodó(vaníliás krém).
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 ( 111 )  204.389

 ( 151 )  2011.10.17.

 ( 210 )  M 10 03837

 ( 220 )  2010.12.16.

 ( 732 )  Molnár Attila, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej, tejes italok(főként tejet tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín(tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, vaj,

 vajkrém, kefír, joghurt, margarin, aludttej, sajtok.

30 Csokoládés tej, fagyasztott joghurt(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,

 tejsodó(vaníliás krém).

 ( 111 )  204.392

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00988

 ( 220 )  2011.04.01.

 ( 732 )  Idesüss.hu. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  babakassza

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

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

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

 ( 111 )  204.393

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 01164

 ( 220 )  2011.04.13.

 ( 732 )  Rop Repce-olaj-pellet Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 )  PEELKO Pellet Előkeverék Koncentrátum

 ( 511 )  31 Tápanyagok állatok számára (takarmány adalékanyag).

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

 ( 111 )  204.394

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 01178

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi tevékenységek vendéglátási szolgáltatásra vonatkozóan.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  204.395

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00980

 ( 220 )  2011.03.31.

 ( 732 )  Wessling Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pálinkák.

 ( 111 )  204.396

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00982

 ( 220 )  2011.03.31.

 ( 732 )  Olasz Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat, sportcipők.

28 Sportfelszerelések, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; bokszkesztyűk, bokszzsákok; védőfelszerelések

 sporthoz; amelyek nem tartoznak más áruosztályba.

 35 Sportruházat és sportfelszerelések kiskereskedelmi árusítása.

 ( 111 )  204.397

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00276

 ( 220 )  2011.02.02.

 ( 732 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek;

cipőkrémek; antisztatikus termékek háztartási használatra; cipészviasz, cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok;

gyógyszappanok; körömápolási cikkek;krémek cipészeknek; lábizzadásgátló szappanok; kozmetikai cikkek

 lábápoláshoz; lábápoló készítmények, amik nem tartoznak más osztályokba.

5 Gombaölő szerek (fungicidek), különösen lábgomba ellen; kötszeranyagok; bőrápoló gyógyszerkészítmények;
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bőrkeményedés elleni készítmények; gumi gyógyászati használatra; gyógyszerek láb megbetegedéseinek

kezelésére; egészségügyi készítmények lábmegbetegedéseinek kezelésére; lábizzadás elleni gyógyszerek;

 tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok.

 9 Szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

10 Ortopédiai cikkek; lábbelik gyógyászati használatra; gumipólyák; lúdtalpbetétek; talpbetétek gyógyászati

 használatra; művégtagok; ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai kötések izületekre.

25 Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fürdőpapucsok;

 fördőszandálok, fürdőcipők; lábbelik; papucsok; sportlábbelik; szandálok; talpbetétek; tornacipők; zoknik.

 ( 111 )  204.398

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00440

 ( 220 )  2011.02.16.

 ( 732 )  HA-MI ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet SCE, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.399

 ( 151 )  2011.10.19.

 ( 210 )  M 11 00454

 ( 220 )  2011.02.16.

 ( 732 )  Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet SCE, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 )  KÉKFRANK

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

 ( 111 )  204.404

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01067

 ( 220 )  2011.04.06.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.
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 ( 111 )  204.405

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01242

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rízs alapú -);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény;bonbonok (cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

 ( 111 )  204.406

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00879

 ( 220 )  2011.03.23.

 ( 732 )  VYLYAN Szőlőbirtok és Pincészet Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisharsány (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.407

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01240

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rízs alapú);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény; bonbonok(cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

 ( 111 )  204.408

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00892

 ( 220 )  2011.03.24.
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 ( 732 )  Győr-Szol Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, kiadványok, szórólapok,

 sajtótermékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

38 Távközlés, rádió, televízió műsorok, online közvetítés eseményekről és rendezvényről, fotó- és sajtótermékek

online publikálása a világhálón; online internetes információ- és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás,

üzenetek és képek továbbításaszámítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs

 felületek biztosítása hírportálon, közérdekű információk közzététele a világhálón.

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

 ( 111 )  204.409

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01063

 ( 220 )  2011.04.06.

 ( 732 )  IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mihalik Péter, Budapest

  
( 546 )

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  204.410

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01076

 ( 220 )  2011.04.07.

 ( 732 )  ReComp Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Júlia, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  printdoit

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

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

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

 ( 111 )  204.411

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01064

 ( 220 )  2011.04.06.

 ( 732 )  Laboncz Ipari és Kereskedelmi Kft., Karcag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

 ( 111 )  204.412

 ( 151 )  2011.10.24.
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 ( 210 )  M 11 00298

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás.

 43 Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 111 )  204.413

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00331

 ( 220 )  2011.02.07.

 ( 732 )  Husvéth György, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Akadémiák [oktatás]; egészség(védő) klubok [kondícionálás]; szakmai képzés.

 ( 111 )  204.414

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00498

 ( 220 )  2011.02.22.

 ( 732 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  FAMILY STAR

 ( 511 )  32 Alkoholos italok, szénsavas italok, sörök.

 33 Alkoholos italok, borok.

 ( 111 )  204.415

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00507

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  PANNONMILL Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Komárom (HU)

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

 ( 541 )  Nagyi titka

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

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

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég. 

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. 

 ( 111 )  204.416

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00506

 ( 220 )  2011.02.22.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ha látni szeretné a részleteket

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 16 Nyomdaipari termékek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  204.417

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00500

 ( 220 )  2011.04.07.

 ( 732 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Budapest

 ( 541 )  FORNETTI CATERING

 ( 511 ) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények, briós, cukrászsütemények, csokoládés tej(ital); húslé, mártás,

szaft; húspástétomok; kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel,

kenyér, kenyér kovász nélkül,macesz, ketchup (szósz), kukorica, darált; majonéz, malomipari termékek,

mandulás cukrászsütemények, mandulás cukrászkészítmények; mustár, paradicsomszósz, piskóták, pizzák,

 sütemények, szendvicsek, szörbet (fagylalt), tea, tea alapú italok, tortilla,zsemlék, keksz.

 31 Citrom, déligyümölcsök, friss gomba; friss gyümölcsök; hagymák, friss zöldség.

32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok, alkoholmentes koktélok; ásványvizek, ásványvizek (italok); gyümölcslevek, gyümölcsnektárok

(alkoholmentes); készítmények italok előállításához;készítmények likőrök előállításához, limonádék,

paradicsomlevek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, vizek

 (italok); zöldséglevek (italok).

33 Alkoholos gyümölcskivonatok, aperitifek, borok, curocao, emésztést elősegítő italok (tömény italok és

likőrök); égetett szeszesitalok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok,

 likőrök, mentalikőr, pálinkák, brandyk,rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  204.418

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00511

 ( 220 )  2011.02.23.

 ( 732 )  Lázár Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, web marketing, hirdetések.

 41 Nevelés és szakmai képzés, tanfolyamok, oktatás és tanácsadás.

 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi szolgáltatás.

 ( 111 )  204.419

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00512

 ( 220 )  2011.02.23.

 ( 732 )  Hot-Self-Safe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda dr. Ladányi Tamás ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 22. szám, 2011.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2402



  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élemezés), időleges szállásadás.

 ( 111 )  204.420

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00659

 ( 220 )  2011.03.07.

 ( 732 )  Jaksa Zsolt, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Csongor és Tünde

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  204.421

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00660

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Vodka.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  204.422

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00661

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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 ( 111 )  204.423

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00701

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Remy International Inc., Pendleton, Indiana 46064 (US)

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

 ( 541 )  AVL

 ( 511 ) 7 Gépjármű motorok alkatrészei és tartozékai; gépjármű motoroknál alkalmazott önindítók, áramfejlesztők,

szinkrongenerátorok és energia átalakítók; gépjárműveknél alkalmazott üzemanyag szivattyúk, porlasztók,

 turbótöltőkompresszorok és vízszivattyúk;tengeri járműveknél alkalmazott motorok.

 ( 111 )  204.424

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00678

 ( 220 )  2011.03.08.

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

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

 ( 541 )  TUNDERRETIKUL

 ( 511 )  9 Elektronikus kiadványok.

16 Papír, karton és papíráruk, papír csomagolóanyagok; poszterek; képeslapok; naptárok; egérpadok;

nyomtatványok, beleértve kuponokat és utalványok; kiadványok, magazinok, brosúrák, szórólapok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; papíripari ésháztartási ragasztóanyagok; oktatási anyagok

(készülékek kivételével); anyagok művészek részére, festőecsetek; műanyag csomagolóanyagok pólya, tasak és

 fólia formájában; klisék.

35 Kiskereskedelemi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; közvetlen értékesítéssel kapcsolatos

információ és tanácsadás, nevezetesen közvetlen értékesítés telekommunikáció útján, úgymint telefon, telefax,

email és Internet útján; onlineközvetlen értékesítéssel kapcsolatos információ és tanácsadás; nagykereskedelmi

szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; telefonos megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások;

telefax útján történő megrendelésekkel kapcsolatosszolgáltatások; emailen történő megrendelésekkel kapcsolatos

szolgáltatások; interentes megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi katalógusok összeállítása,

előkészítése és kiadása; postai csomagküldő promóció; marketing, beleértve aközvetlen marketinget, közvetlen

postai úton történő reklámozást; reklámozás postai úton és promóciós pultokon; online hirdetés; értékesítési

 promóciók.

 ( 111 )  204.425

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00679

 ( 220 )  2011.03.08.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  9 Elektronikus kiadványok.

16 Papír, karton és papíráruk, papír csomagolóanyagok; poszterek; képeslapok; naptárok; egérpadok;

nyomtatványok, beleértve kuponokat és utalványok; kiadványok, magazinok, brosúrák, szórólapok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; papíripari ésháztartási ragasztóanyagok; oktatási anyagok

(készülékek kivételével); anyagok művészek részére, festőecsetek; műanyag csomagolóanyagok pólya, tasak és

 fólia formájában; klisék.

35 Kiskereskedelemi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; közvetlen értékesítéssel kapcsolatos
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információ és tanácsadás, nevezetesen közvetlen értékesítés telekommunikáció útján, úgymint telefon, telefax,

email és Internet útján; onlineközvetlen értékesítéssel kapcsolatos információ és tanácsadás; nagykereskedelmi

szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; telefonos megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások;

telefax útján történő megrendelésekkel kapcsolatosszolgáltatások; emailen történő megrendelésekkel kapcsolatos

szolgáltatások; interentes megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi katalógusok összeállítása,

előkészítése és kiadása; postai csomagküldő promóció; marketing, beleértve aközvetlen marketinget, közvetlen

postai úton történő reklámozást; reklámozás postai úton és promóciós pultokon; online hirdetés; értékesítési

 promóciók.

 ( 111 )  204.426

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00680

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  Dr.Lukácsi Péter ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására; samponok

és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj-és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető

készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj, test és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő

készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

16 Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 111 )  204.427

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00687

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Kalocsai Konfekcióipari Kft., Kalocsa (HU)

  

( 546 )

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

 párnahuzatok, ágyneműk.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik, egyenruhák, ingek, blúzok, ingblúzok, munkaruhák,

 munkaköpenyek, nadrágok, pólók, sapkák.

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

 művirágok; díszműáruk, hímzések.

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

 ( 111 )  204.428
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 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00691

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Hajdu Béla, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 )  ROCKSTONE

 ( 511 ) 19 Térkövek, dekorkövek, lábazati kövek, design kövek, műkövek, térburkoló kövek, nem fém építőanyagok,

 szegélykövek, útépítési elemek, burkoló anyagok.

35 Térburkoló kövekkel, térkövekkel, dekorációkövekkel, burkolóanyagokkal kapcsolatos reklámozási és

 kereskedelmi ügyletek.

 37 Építkezési, burkolási szolgáltatások.

 ( 111 )  204.429

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00690

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Spielmann Liliane, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  204.430

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00695

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék.

37 Autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

[javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműjavítás; járműmosás;

 járművek karbantartása; járművekkenése; járművek rozsda elleni kezelése.

39 Gépkocsival történő szállítás; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; járművek kölcsönzése; járművek

kölcsönzése teher szállításra; járművek mentése [vontatás]; járművezetői szolgáltatás; kamionos szállítás;

 parkolási szolgáltatások;parkolóhelyek bérlete.

 ( 111 )  204.431

 ( 151 )  2011.10.24.
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 ( 210 )  M 11 00692

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Inform Média Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 111 )  204.432

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00697

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 25 Cipőfelsőrészek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat];

felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

 fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák;fűzős bakancsok.

32 Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék.

43 Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

kantinok, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek[szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar (kivéve étel-ital ellátás).

 ( 111 )  204.433

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00696

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Ipari olaj; ipari viasz; kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolaj; olajok bőr konzerválására.

39 Gépkocsival történő szállítás; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; járművek kölcsönzése; járművek

kölcsönzése teher szállításra; járművek mentése [vontatás]; járművezetői szolgáltatás; kamionos szállítás;

 parkolási szolgáltatások;parkolóhelyek bérlete.

43 Átmeneti szállások bérlete; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

kantinok, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek[szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,
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üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar (kivéve étel-ital ellátás).

 ( 111 )  204.434

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01418

 ( 220 )  2011.05.05.

 ( 732 )  Hungária KerHolding II. Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Brandy.

 ( 111 )  204.435

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03168

 ( 220 )  2010.10.27.

 ( 732 )  Pahang Pharmacy SDN.BHD. (Compani No. 10826-K), 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan (MY)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 )  NutraEdge

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  204.436

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03892

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.
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 32 Sörök.

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

 ( 111 )  204.437

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03721

 ( 220 )  2010.12.09.

 ( 732 )  Tóth István, Diósd (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék, különösen gépjárművek digitális szervízkönyve.

38 Egy személy egy másiknak üzenetet továbbítson - mobil telefon, vizuális összeköttetés, elektronikus levelezés

 -, Interneten keresztül.

42 Informatikai szolgáltatás interneten keresztül, gépjárművek múltját bemutató adatok, információk használt

 gépkocsi vásárlók részére.

 ( 111 )  204.438

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03893

 ( 220 )  2010.12.22.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 32 Sörök.

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

 ( 111 )  204.439

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 01897

 ( 220 )  2010.06.21.

 ( 732 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 )  ÉDESEM
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 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túrő desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 111 )  204.440

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01248

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  Nemzeti Védelmi Szolgálat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; biztonsági

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  204.441

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01241

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru]; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rízs alapú -);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény;bonbonok [cukorkák]; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

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

 ( 111 )  204.442

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01243

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  Emiri Almira, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9 Hanglemezek, mágneses adathordozók.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  204.443

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01256

 ( 220 )  2011.04.21.

 ( 732 )  JKH Nagyker Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 ( 111 )  204.444

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00527

 ( 220 )  2011.02.24.

 ( 732 )  Liu Xianping, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 111 )  204.445

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01004

 ( 220 )  2011.03.29.

 ( 732 )  Vadas László 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.446

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00820

 ( 220 )  2011.03.18.

 ( 732 )  Pápa Város Önkormányzata 100%, Pápa (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék. 

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 

 ( 111 )  204.447

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00835

 ( 220 )  2011.03.21.

 ( 732 )  Ahmed Sherif, Kyivska oblast (UA)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közönségszolgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

információ ügyletekkel kapcsolatban;üzletszervezési konzultációk; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

import-export és kereskedelmi műveletek; reklámszövegek és értesítők publikálása; reklámügynökségek;

hirdetések levélben megrendelve, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;szabadtéri hirdetés;

 eladási propaganda mások számára; idegenforgalmi hivatalok hálózatának üzletvezetése.

39 Idegenforgalmi hivatalok (kivéve szobafoglalások); szállítás; utazásszervezés; autóbusz közlekedés; gépkocsi

kölcsönzés; versenyautók kölcsönzése; gépkocsival történő szállítás; parkolóhelyek bérlete, fuvarozás uszállyal,

járművek kölcsönzéseteherszállításra; vízi utazások szervezése; járművezetői szolgáltatás; vízi járművel történő

szállítás, búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák kölcsönzése; napilapok terjesztése, garázsbérlet; virágküldő

szolgálat, postaküldemények továbbítása;csomagküldemények elosztása; áruszállítás; levélben megrendelt áruk

szállítása; látogatások tervezése turistáknak; vasúti szállítás; tároló tartályok kölcsönzése; elektronikus úton

rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; tolószékekkölcsönzése; közlekedési információ; információ

szállítással kapcsolatban; lovak kölcsönzése; gyorsszolgálati üzenetek és áruk továbbítása; tengeri szállítás; utas

szállítás; szállítási ügynökség; költöztetés; személyszállítás; teherhordás (hordárokszolgáltatásai); légi szállítás;
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helyfoglalás utazással kapcsolatban; utaskísérés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás szállítással kapcsolatban,

beleértve utas szállítással kapcsolatos helyfoglalás és taxi-foglalás; vasúti jegy foglalás, repülőjegyfoglalás, kis

tengeri hajókra szóló jegyek és folyami hajókra szóló jegyfoglalás; komphajón történő szállítás; tengeri

ügynökség; áruszállító ügynökség, sétahajó szolgáltatások; folyami szállítás; teheráruk kirakása; gépkocsi

tetőcsomagtartókkölcsönzése; szállítmányozás; vízi járművek tárolása; taxi-szolgáltatás; vízi járművek

kölcsönzése; csónak bérlés; információ és tanácsadás utazással, szállítással és helyfoglalással kapcsolatos

 lehetőségekről.

41 Képzések nyújtása, helyfoglalás show-műsorokra; tájékoztatás és tanácsadási szolgáltatások az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatosan; oktatási vizsgáztatás; oktatás és tanítás; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok,kollokviumok, konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; oktatási tárgyú információk; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok; klubszolgáltatás (szórakoztatás vagy oktatás); gyakorlati képzés(szemléltetés); pályaválasztási

tanácsadás (oktatási és nevelési tanácsadás); az összes fent említett szolgáltatás idegenforgalmi szolgáltatással

 kapcsolatosan.

43 Időleges szállásadás, szállásügynökségek (szállodák, panziók); helyfoglalás panziókban; időleges szálláshely

lefoglalása; átmeneti szállások bérlete, sátrak kölcsönzése (szállás); szállodafoglalás, sátrak és hordozható

épületek bérlése; szállodák,panziók, turistaházak, táborhelyek hasznosítása, panziószolgáltatás; turistaház

 szolgáltatás; tájékoztatatás és tanácsadás az összes fent említett szolgáltatással kapcsolatosan.

 ( 111 )  204.448

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01001

 ( 220 )  2011.04.01.

 ( 732 )  Hut4Bubs Ltd., Town East Grinstead, County West Sussex (GB)

 ( 740 )  dr. Bősze Anikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok; dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; felfújható párnák, nem gyógyászati

használatra; felfújható reklámtárgyak; fotelek, kar(os)székek; fonott kosarak; gyermekjárókák; hirdetőtáblák;

járókák, állókák kisgyermekeknek; kádak,medencék, nem fémből; kemping hálózsákok; kis íróasztalok,

szekreterek; kis létrák, nem fémből; ládák, dobozok, nem fémből; kutyaólak; légmatracok nem gyógyászati

használatra; magas székek gyermekeknek; matracok; nyugágyak; párnák, fejpárnák; szőnyegekjárókákba

kisgyermekeknek; zárókupakok, nem fémből; áru(bemutató) állványok; ágyak; székek [ülések]; ágykeretek;

 ágyneműk, a vászonyágyneműk kivételével; ágyszerelvények, nem fémből.

22 Csomagoló [kitömő] anyagok, nem gumiból vagy műanyagból; függőágyak; sátrak; vitorlák sívitorlázáshoz;

 vitorlák [vitorlázat].

28 Babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; body-board-ok; búgócsigák [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; csörgők [játékszerek]; eszközök testgyakorláshoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sorban

elhelyezett görgőkkel; hegymászó felszerelések;hintalovak; hinták; játék autók; játék babák; játék léggömbök;

játék pisztolyok; játék sárkányok; játékgolyók; játékkártyák; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok tartozékai]; kirakósjátékok [puzzle]; korcsolyacipők

korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; labdák labdajátékokhoz; légpuskák [játékszerek];

légtömlők játék labdákhoz; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek]; plüssmackók;

plüssjátékszerek; rollerek; sárkányrepülőgépek; szappanbuborék-fújók [játékszerek]; szörfdeszkák; társasjátékok;

térdvédők [sportcikkek]; építőjátékok; építőkockák [játékszerek]; trükkös játékok; tornafelszerelések; testépítő

 felszerelések; vízisík.

 ( 111 )  204.449
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 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01194

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  Cívis-Front Bt., Debrecen (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 11 Bidék; csapok; csillárok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőszobai szerelvények, fürdőkádak;

illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; hűtővitrinek; hűtőszekrények; italhűtő berendezések; kandallók; kádak

ülőfürdőkhöz; keverőcsaptelepekvízvezetékekhez; klímaberendezések; lampionok; lámpaernyők;

lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai]; lámpaüvegek; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák világításra;

lámpások világításra; melegítő lapok; melegvizes fűtőberendezések; mennyezetvilágítások;mosdókagylók;

mosogatók, lefolyók; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok

központi fűtéshez; reflektorok; szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű; toalettek [WC-k];

vécékagylók; vécéülőkék;világító berendezések és készülékek; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok;

 öblítőtartályok.

19 Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok

kivételével; ablaküveg építési célokra; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem

fémből; ajtótokok, nem fémből;alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; armatúrák, nem fémből, építési célra;

belső borítólemezek, nem fémből, építési célokra; bevonatok [építőanyagok]; biztonsági üveg; burkolatok, nem

fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből;burkolólapok, nem fémből; burkolólemezek, nem

fémből; cementlapok; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; fa

burkolatokhoz; fa háztartási eszközök készítéséhez; fa útburkolatok; faburkolatok; faforgácslemezeképítéshez;

falborítások, nem fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra; farostlemezek építéshez; furnér, lemezelt

fatábla; fürdőkabinok nem fémből fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; járólapok, nem fémből kandallóburkolatok;

kapuk, nem fémből;kerítések, nem fémből; kőfaragványok; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből;

lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

mellvédbábok, balluszterek; mennyezetek, nem fémből; mozaikoképítési célokra; művészeti tárgyak kőből,

betonból vagy márványból; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; padlók, nem fémből; parkettafák; parketták;

párkányok, nem fémből; párkányokhoz díszlécek, nem fémből; préselt parafa; profillécek fábólfalburkolathoz

[lambéria]; színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy

márványból; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; táblás faburkolat; építési [hőszigetelő] üveg; építőanyagok,

 nem fémből;építőelemek betonból; válaszfalak, nem fémből.

20 Ablakszerelvények, nem fémből; ajtókilincsek, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztallapok;

asztalok; asztalok fémből; bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem

fémből; díványok, kerevetek; dobozok fábólvagy műanyagból; dobozok játékokhoz; ezüstözött üveg [tükrök];

faszerkezetek bútorokhoz; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok

[bútorok]; folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek;függönyakasztók; függönyakasztók

[összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök ablakokba, belső; függönyök szövettel

borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; gyöngyház nyers

vagy féligmegmunkált állapotban; házszámok, nem fémből, nem világító; iratgyűjtő polcok [bútorok]; íróasztalok

[bútorzat]; irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kagylók

[kagylóhéjak]; kampók, fogasok, nem fémből;kanapék; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények kartotéktartók

[bútorok]; kádak, medencék, nem fémből; kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítőlécek;

kézitükrök [toaletthez]; kilincsek, kallantyúk, nem fémből; kis íróasztalok,szekreterek; komódok, fiókos

szekrények; konténerek, nem fémből, [tároláshoz, szállításhoz]; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat];

kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lemezes belső függönyök; levélládák, nem fémből, és/vagy

falazatból; lécek,rudak (képkeretekhez); magas székek gyermekeknek; masszázsasztalok; mellszobrok fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek, mobilok [dísztárgyak];

munkaasztalok, satupadok, nem fémből; munkapadok, munkaasztalok;műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari
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munkák; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; névtáblák, nem fémből; nyugágyak;

padok [bútorok]; parafa lemezek; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak;

pohárszékek,ebédlőszekrények; polcok [bútorok]; pultok [asztalok]; puskatartó állványok; rajzasztalok;

ruhafogasok, nem fémből; ruhatakarók [tároláshoz]; ruhavédő huzatok [ruhásszekrénybe]; szalagok fából; ágyak;

számítógéptartó-kocsik [bútorzat];számológépállványok; szekrények; székek fémből; székek [ülések];

szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból;

szőnyegek járókákba kisgyermekeknek; tálcák, nem fémből; tárolópolcok;törülközőadagolók, rögzített, nem

fémből; törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;

vánkosok, párnák; vesszőfonatok; viaszfigurák; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok

[bútorok];zsámolyok; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok]; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a

vászonhuzatok kivételével; ágyszerelvények, nem fémből; álló kalapfogasok áru(bemutató) állványok;

élelmiszertató szekrények, nem fémből; énekeskönyvtartópolcok, pulpitusok; öltözőasztalok; üvegszekrények,

 vitrinek [bútorzat].

 ( 111 )  204.450

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00999

 ( 220 )  2011.04.01.

 ( 732 )  Szárazmosás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Herbály Péter Gergely, Herbály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Hirdetési oldalak készítése; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

 áruminták) terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés.

37 Ablaktisztítás; autómosás; járműmosás; járművek tisztítása; tisztítógép kölcsönzés; épületek tisztítása (belső);

 épületek tisztítása (külső); vegytisztítás.

 38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás(távközlési szolgáltatás); rádióadás.

 ( 111 )  204.451

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 00303

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  L. Laki László, Szentendre (HU)

 Klinkó György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 )  PERMETPARTY

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

 ( 111 )  204.453

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 01909

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Mevi Gold Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 )  CHOKO BERRY

 ( 511 ) 30 Csokoládédrazsé; cukorkadrazsé; joghurt bevonatú drazsék; alkoholtartalmú töltött cukrok, bonbonok,

pralinék, drazsék; habfigurák (bevonat nélküli); bevonatos habfigurák; gumicukrok, zselék; csokoládéval,

joghurttal bevont magvak, aszalt gyümölcsök,gabonakészítmények; aprósütemény, teasütemény; bonbonok

[cukorkák]; chips [gabonakészítmény]; aprósütemények; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa

díszítésére; csokoládé; díszek süteményekhez (ehető-); fagylalt, jégkrém;
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gabonakészítmények;gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kávé; sós

kekszek; kekszek; kétszersültek, kekszek; malátás kekszek; kukoricapehely; lepények (gyümölcsös-);

mentabonbonok, mentacukorkák; marcipán; méz; mézeskalács; müzli;pasztillák [cukrászáru]; pattogatott

kukorica; piskóták; pralinék; pudingok; rágógumi nem gyógyászati használatra; rizstorták, rizslepények; snack

ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sütemények; édesgyökér nyalókák [cukrászáru];

 töltöttcukorkák, fondan [cukrászáru]; zabpehely; nyalóka; rágógumi.

31 Burgonyaszirom; dió, feldolgozott; dzsemek; lekvárok; gyömbérdzsem; gyümölcsköcsonya, zselé;

gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; kakaóvaj; aszalt gyümölcsök; magvak (olajos magvak, étkezési gabona

 magvak, étkezési egyéb magvak); sültburgonya,chips; zselatin étkezésre; zselék, étkezési.

 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  204.454

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03746

 ( 220 )  2010.12.10.

 ( 732 )  Györpál Árpád, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  204.455

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03393

 ( 220 )  2010.11.15.

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

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 )  DRAGSTER

 ( 511 ) 32 Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes

italok, gyümölcsitalok és szörpök, sűrítmények, koncentrátumok és egyéb készítmények italok előállításához,

mint ivóvizek, ízesített vizek,ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok, mint üdítők,

 energiaitalok és sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  204.456

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 01576

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KEMÉNY DIÓ

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

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

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

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

 35 Reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  204.457

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00219

 ( 220 )  2011.01.31.

 ( 732 )  BEST REISEN Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

 ( 541 )  BEST REISEN

 ( 511 )  39 Utazásszervezés; szállítás.

 ( 111 )  204.458

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00227

 ( 220 )  2011.01.31.

 ( 732 )  Kopcsányi Róbert, Balassagyarmat (HU)

 ( 740 )  Tari Fruzsina, Budapest

 ( 541 )  cmester

 ( 511 ) 39 Gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; sétahajó szolgáltatások; személyszállítás;

 taxiszolgáltatás; utaskísérés; utasszállítás;utazások szervezése; virágküldő szolgálat.

41 Esküvői, családi, céges és egyéb ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása; műsorvezetés;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz, esküvőkhöz és különleges rendezvényekhez; csapatépítő tréningek és

szakmai továbbképzések szervezése,lebonyolítása; esküvői és egyéb rendezvényszervezési tanácsadás;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audio-berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; diszkók

szolgáltatásai; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai;eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások

nyújtása;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek

rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; színpadi díszletek kölcsönzése;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyekszervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videofilmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene

összeállítása; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;

 üdülőtáborokszolgáltatásai [szórakoztatás].

45 Esküvői kellékek kölcsönzése; estélyi, esküvői és alkalmi ruha kölcsönzés; ruhakölcsönzés; házasságközvetítő

 irodák; kisgyermek felügyelete.

 ( 111 )  204.459

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00401

 ( 220 )  2011.02.09.

 ( 732 )  IDEALBODY KFT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. BÁLINT TÜNDE,DR. BÁLINT TÜNDE ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  CSUPÁN KÉT HÉT A TÁVOLSÁG!
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 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 

 ( 111 )  204.460

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00404

 ( 220 )  2011.02.11.

 ( 732 )  Oxygen Gastro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

 ( 541 )  AQUA LOUNGE

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

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. 

 ( 111 )  204.461

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00406

 ( 220 )  2011.02.11.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Indi Dualo

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

38 Távközlés. 

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

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

 ( 111 )  204.462

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00399

 ( 220 )  2011.02.11.

 ( 732 )  Delifrance S.A., 94200 Ivry Sur Seine (FR)

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

 ( 541 )  ét-vágy keltő

 ( 511 ) 29 Sajtos csipsz, húsos lepény, csipsz tészta, leveles vagy vajas tésztából készült húsos, sajtos vagy zöldséges

torta vagy tortácska (quiches), pizza, gyümölcsös sütemény, sós tésztából készült torta, paradicsom és/vagy

mozzarella és/vagy zöldség és/vagycsirkehús alapú elősütött szendvicsek, sajtot és/vagy húst és/vagy salátát

 tartalmazó melegszendvics (panini), sajtos szendvics, egy szelet kenyér sajttal, hússal és zöldséggel.

30 Liszt és más gabonakészítmények, kenyér, tészta, bécsi kenyér és bécsi zsemle, péksütemények,

 cukrászsütemények és szendvicsek, nevezetesen sonkával töltött szendvicsek.

 ( 111 )  204.463

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00405

 ( 220 )  2011.02.11.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Net2Go

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

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

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

 ( 111 )  204.468

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00587

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  Hansen Beverage Company, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNLEASH THE BEAST!

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők.

 32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  204.469

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00593

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 )  HIMNUSZ

 ( 511 ) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok,

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  204.470

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00762

 ( 220 )  2011.03.17.

 ( 732 )  Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

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

 ( 541 )  Zircostar

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  204.471

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00759

 ( 220 )  2011.03.17.

 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2 Festékek, kencék, lakkok.

35 Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés
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kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek

 publikálása,reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.

 ( 111 )  204.472

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00942

 ( 220 )  2011.03.28.

 ( 732 )  Ji Fang Zhong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  204.473

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00579

 ( 220 )  2006.03.22.

 ( 732 )  Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (CH)

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

 ( 541 )  Fitch

 ( 511 ) 18 Bőráruk, amelyek ebbe az osztályba tartoznak, különösen szíjak, táskák, hordtáskák, kis bőráruk, különösen

 pénztárcák, levéltárcák, kulcstartók, esernyők.

35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, áruk bemutatása, minták kiosztása

 hirdetési célból, áruk és szolgáltatások árverezése, piackutatás.

 ( 111 )  204.474

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 10 03633

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  Altair 2006., Komárno (SK)

 ( 740 )  Fiedler Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  204.475

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00056

 ( 220 )  2011.01.11.

 ( 732 )  Puskás Károly, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3 Fodrász üzletben való használatra és árusításra készített hajtisztító szerek és kozmetikai cikkek; samponok,

 balzsamok, pakolások, illatanyagok és illóolajok felhasználásával készült szappanok; illatszerek.

41 A rendezvény helyszínein való szakmai oktatás, nevelés, tanulóképzés; szakmai továbbképzések, bemutatók,

foglalkozások felnőttek részére hazai és külföldi oktatók bevonásával; szórakoztatás és kulturális tevékenység

melybe beletartozik a művészetioktatások bemutatása (festmények, szobrok, egyéb installációk, audióvizuális

vetítések), táncház, táncoktatás, kézműves műhelyek (hagyományos népművészet: bőrműves, keramikus,

faműves, kosárfonás, nemezkészítés, modern kézművesség: üvegfestés,gyöngyfűzés, ékszerkészítés, természetes

 anyagokból készített használati és dísztárgyak); zeneszolgáltatás, étel- ital felszolgálás, árusítás.

44 Higiéniai, szépségápolási szolgáltatások tevékenységi körei: fodrászat, kozmetika, körömápolás (pedikűr,

 manikűr, műköröm), smink, masszázs, testfestés.

 ( 111 )  204.476

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00221

 ( 220 )  2011.01.31.

 ( 732 )  PR Filmszerviz Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; autómosás;

biztonsági zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos

berendezések felszerelése és javítása;elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült

motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; falazás [kőművesmunka;

fertőtlenítés; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása;

gépkocsik karbantartása és javítása; homokfúvás; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek

felszerelése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés

éskarbantartás]; járműfényezés; járműjavítás; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek

rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kőműves munkák;

külső és belső festés; lakkozás;légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés

[szolgáltatás]; páncélszekrények karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; számítógépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások[építés]; szivattyújavítás; tapétázás; tisztítógépek

kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; állványozás; építés; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek[belső] tisztítása; épületek

tisztítása [külső felületé]; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; útburkolás; utcaseprőgépek

kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés [építőipar];

szakirányúelektromos technikai készenléti ügyelet biztosítása; szakirányú vízszerelési készenléti ügyelet

 biztosítása; utak, parkolók hómentesítése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadások díszleteinek

kölcsönzése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi
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előadások; fogadások tervezése [szórakoztatás];gyakorlati képzés [szemléltetés]; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; modellügynökségek művészek számára; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];színházi produkciók;

szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy filmstúdiók részére; élő előadások bemutatása; filmforgatások, rendezvények háttérbázisának

kialakítása;filmforgatások, rendezvények háttérbázisának üzemeltetése; filmforgatások, rendezvények elektromos

háttéreszközeinek kölcsönzése; filmforgatások, rendezvények kommunális háttéreszközeinek kölcsönzése;

filmforgatások, rendezvények egyéb máshová nem soroltháttéreszközeinek kölcsönzése; filmforgatások

szervezése és technikai lebonyolítása; mesterséges esőztető berendezések biztosítása filmforgatások és

 rendezvények részére.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági

riasztás figyelése; biztonsági zárakkinyitása; detektív ügynökségek; éjjeli őrszolgálat; polgárőrség;

testőrszolgálat; tűzjelző készülékek bérlete; tűzoltás; tűzoltókészülékek bérlete; üzemek biztonsági felügyelete;

filmforgatások, rendezvények helyszínének biztosítása; filmforgatások,rendezvények helyszínén résztvevők

kalauzolása, irányítása; filmforgatások, rendezvények helyszínén tűzoltó ügyelet biztosítása; filmforgatások,

rendezvények során gyalogos escort szolgáltatás; filmforgatások, rendezvények során gépjárműves

 escortszolgáltatás.

 ( 111 )  204.477

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00403

 ( 220 )  2011.02.09.

 ( 732 )  IDEALBODY KFT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. BÁLINT TÜNDE,DR. BÁLINT TÜNDE ÜGYVÉDI IRODA, BUDAPEST

  

( 546 )

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 

 ( 111 )  204.478

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00409

 ( 220 )  2011.02.14.

 ( 732 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  204.480

 ( 151 )  2011.10.24.
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 ( 210 )  M 11 00416

 ( 220 )  2011.02.14.

 ( 732 )  Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 Ráduly Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  204.481

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00578

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  Rácz Judit Apollónia, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  204.482

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00586

 ( 220 )  2011.02.19.

 ( 732 )  KEMÉNY GÁBOR 50%, MAGLÓD (HU)

 KORPÁDI ATTILA 50%, MAGLÓD (HU)

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére. 

 ( 111 )  204.483

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00589

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Liang Ruiping, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Attila, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  204.484

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00592

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  204.485

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 00596

 ( 220 )  2011.03.01.

 ( 732 )  Korona Pékség Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Gabonakészítmények; kakaós termékek; kenyér; kenyér kovász nélkül; sütemények; szendvicsek; zab alapú

 ételek; zsemlemorzsa; zsemlék.

 ( 111 )  204.501

 ( 151 )  2011.10.24.

 ( 210 )  M 11 01344

 ( 220 )  2011.04.29.

 ( 732 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

  
( 546 )

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

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;
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kártékony állatok és növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  204.521

 ( 151 )  2011.10.25.

 ( 210 )  M 11 00834

 ( 220 )  2011.03.21.

 ( 732 )  Bárándi Kenyér Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Báránd (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények; élesztő, sütőporok; só.

35 Reklámozás, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok, só kis- és

 nagykereskedelme.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

A rovat 175 darab közlést tartalmaz. 
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