
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.608

 ( 151 )  2012.04.20.

 ( 210 )  M 10 02999

 ( 220 )  2010.10.07.

 ( 732 )  Streicher Zsolt, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  MedMax

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  206.903

 ( 151 )  2012.08.01.

 ( 210 )  M 12 00588

 ( 220 )  2012.02.24.

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

 ( 541 )  EGALIS

 ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, a szexuális rendellenességek kezelésére és megelőzésére szolgáló

 gyógyszerkészítmények és gyógyhatású készítmények kivételével.

 ( 111 )  207.054

 ( 151 )  2012.08.21.

 ( 210 )  M 11 04156

 ( 220 )  2011.12.23.

 ( 732 )  Szabó Zsolt, Inárcs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

43 Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  207.088

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 210 )  M 11 03832

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  AGROBAU-Kanizsa Építőipari és Szolgáltató Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter, Horváth Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.089

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 210 )  M 12 00053

 ( 220 )  2012.01.09.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.090

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 210 )  M 12 00054

 ( 220 )  2012.01.09.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.091

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 210 )  M 12 00055
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 ( 220 )  2012.01.09.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.092

 ( 151 )  2012.08.22.

 ( 210 )  M 12 00056

 ( 220 )  2012.01.09.

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

  

( 546 )

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.143

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 02863

 ( 220 )  2011.09.09.

 ( 732 )  BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kőrösy Gyula, Budapest

 ( 541 )  Ahol a jobb termékek kevesebbe kerülnek.

 ( 511 ) 8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák (az osztály

betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.144

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 03228

 ( 220 )  2011.10.13.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Újságíróklub

 ( 511 ) 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  207.145

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00111

 ( 220 )  2012.01.13.

 ( 732 )  Elek Imola, Budapest (HU)

 Kápolnai Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  KŐLEVES

 ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.151

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00080

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Agria Face Kft., Aldebrő (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 18. szám, 2012.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1883



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

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

 lószerszámok (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba, ruhavédő huzatok, ruhafogasok nem

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

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

 ( 111 )  207.152

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00420

 ( 220 )  2012.02.10.

 ( 732 )  Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOSOL

 ( 511 )  1 Mezőgazdasági-, kertészeti-, erdészeti vegyi termékek, vadriasztó szerek.

 5 Rovarölő szerek, állatok riasztására szolgáló szerek, gombaölő szerek, herbicidek.

 ( 111 )  207.153

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 03391

 ( 220 )  2011.10.24.

 ( 732 )  Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 42 Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 43 Kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  207.154

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 03677

 ( 220 )  2011.11.18.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti
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jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

42 Televíziós műsorokhoz kapcsolódó weboldalak alkotása és fenntartása, és ezen tevékenységhez kapcsolódó

 számítógépes programok kidolgozása, programozása.

 ( 111 )  207.155

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 03705

 ( 220 )  2011.11.22.

 ( 732 )  Numan László, Maklár (HU)

  

( 546 )

 ( 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 (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru). 

 ( 111 )  207.156

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 04038

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Dani Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények;

aromák az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; ánizsmag; babliszt; bonbonok (cukorkák); borkő

kulináris használatra; bors; briós; búzadara; búzaliszt; chow-chow (ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória

(pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítményekkarácsonyfa díszítésére;

cukrászsütemények; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok

(habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; desszert mousse-ok (cukrászárú); eszenciák

élelmiszerekhez,kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér nyalókák

(cukrászáru); édesítőszerek (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;

gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (siker) étkezési használatra; glükóz étkezési

használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs coulis-k(mártások); gyümölcskocsonya; zselé

(cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle); jég (ehető); jég, természetes vagy mesterséges;

jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaóstermékek;

kandiscukor; karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák;

kekszek; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra; lepények

(gyümölcsös); lisztek;liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; malátacukor, maltóz; malátás
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kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a

cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta, nudli, galuska; méhpempő; méz; mézeskalács;

müzli; nádcukor szirup; palacsinták; pasztillák (cukrászáru); pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pralinék;

propolisz; pudingok; rizs; rizstorták, rizslepények; sáfrány (ételízesítő); sütemények;süteménypor; süteménytészta

(pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda

(szódabikarbóna sütési célokra); szegfűszeg (fűszer); szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt;

szörbet(fagylalt); tápióka; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítő termékek; töltött cukorkák, fondan

 (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); zabpehely.

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

 ( 111 )  207.157

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 11 04197

 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft., Bátaszék (HU)

  
( 546 )

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

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

valamennyi áru). 

 ( 111 )  207.158

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00093

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  Lu Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  207.159

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00096

 ( 220 )  2012.01.11.

 ( 732 )  Ildiko Nyilas, Detmold (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kenőcsök, krémek kozmetikai és higiéniás célra, különösen gyógynövénytartalmú krémek, lóbalzsamok.

 5 Készítmények gyógyászati célra, bedörzsölőszerek, különösen lóbalzsamok.

 ( 111 )  207.160

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00102
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 ( 220 )  2012.01.12.

 ( 732 )  Webcode Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

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

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások

 számára;számlázás.

38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;hozzáférés biztosítása számítógépes

 világhálóhoz.

42 Számítógép-programozás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; hálózati kiszolgálók [web

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

átalakítása; számitógép programokinstallációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramokkidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása;

 grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  207.161

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00256

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 39 Szállítás - ételek.

 ( 111 )  207.162

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00260

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  KEIOK Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.163
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 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00261

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  dr. Zsigmond Réka, Tárnok (HU)

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

  

( 546 )

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

 centrum.

 ( 111 )  207.166

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00262

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  MANEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  207.167

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00269

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Natural Dental Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Fogtechnikusi szolgáltatások.

 44 Fogászat.

 ( 111 )  207.168

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00271

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  Sárkány Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Chipek, integrált áramkörök, mágneses adathordozók, szoftverek.

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

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

informatikai célú adatgyűjtés,kezelés; adatok automatikus azonosítása; kártyák, chipek, azonosítók kezelése;

 adatfelírás, chip írás; mágnes kártyák, plasztik kártyák, intelligens kártyák nyomtatása megszemélyesítése.

 ( 111 )  207.170

 ( 151 )  2012.08.27.
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 ( 210 )  M 12 00412

 ( 220 )  2012.02.09.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.172

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00413

 ( 220 )  2012.02.09.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.174

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00414

 ( 220 )  2012.02.09.

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

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

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplővalamennyi áru).

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

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

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

 áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.175

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00573

 ( 220 )  2012.02.21.

 ( 732 )  UFS Group Holding Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Tamás,Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.177

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00579

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  GAPELAAG Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolók; kozmetikai pakolások.

 10 Masszírozó készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati célra; gyógyászati készülékek és eszközök.

21 Háztartási eszközök, kis méretű; edények, nem elektromos; edénykészletek; tálak; főzőedények; konyhai

 eszközök, kis méretűek.

 ( 111 )  207.178

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00581

 ( 220 )  2012.02.23.

 ( 732 )  Horváth és Társa Kereskedelmi és Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely
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( 546 )

 ( 511 ) 8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák;

 evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak); villák; villák [evőeszközök].

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; csomagolótartályok műanyagból;

dobozok fából vagy műanyagból; dugók; dugók nem fémből; ládák, dobozok nem fémből; műanyag görgők

ablakzsalukhoz; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből;

rögzítőkapcsokműanyagból kábelekhez vagy csövekhez; ruhafogasok, nem fémből; szegecsek, nittek, nem

fémből; tálcák, nem fémből; vállfák, ruhaakasztók; virágcseréptartó talpazatok; vízvezeték szelepek műanyagból;

 zárókupakok nem fémből.

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;

 eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.

 ( 111 )  207.179

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00744

 ( 220 )  2012.03.06.

 ( 732 )  Miskolc Holding Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.181

 ( 151 )  2012.08.27.

 ( 210 )  M 12 00895

 ( 220 )  2012.03.19.

 ( 732 )  EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágneskártyák, optikai kártyák, memóriakártyák, elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek, előre

történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, amelyek minden típusú

alkalmazásban használhatók; mágnesesen vagy elektronikusan kódolt hitelkártyák, betéti kártyák és előre

kifizetett kártyák szolgáltatások kifizetésével, elsősorban telefon/internetkommunikációs csomagok, előrefizetett

telefon- vagy internet használat, televízió-internet-telefon (triple-play) csomagok kifizetésével kapcsolatos
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 felhasználásra.

36 Utalványok, jegyek, kuponok, szelvények, előre kifizetett kártyák vagy mozgóárfolyamú hitelkártyák vagy

más fizetési eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, főként számítógépes hálózat útján, amely lehetővé

telefon/internet kommunikációs csomagok,előrefizetett telefon- vagy internet-használat, televízió-internet-telefon

(triple-play) csomagok és bármely más termékek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy kifizetését; elektronikus

utalványok, elektronikus előre kifizetett kártyák és elektronikusajándékkártyák kiadása; hitelkártyák kiadása,

betéti kártya szolgáltatások; hűségkártyák birtoklásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hűségkártyákkal

 történő fizetési szolgáltatások.

 ( 111 )  207.206

 ( 151 )  2012.08.28.

 ( 210 )  M 11 03785

 ( 220 )  2011.11.28.

 ( 732 )  Bianca Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Arros Norbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  207.213

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03923

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.214

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03922

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  
( 591 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.215

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 04012

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  TONDA Fodrászati, Szépségápolási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fodrászszalonok.

 ( 111 )  207.216

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 04015

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft., Hajdúnánás (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  207.217

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 02733

 ( 220 )  2011.08.30.

 ( 732 )  Kertész Tamás, Siófok (HU)

 Cseresznyés Ferenc, Siófok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

35 Testnevelési és sportcikkek kereskedelme, ezenbelül különösen sportlétra, és ehhez kapcsolódó gyarkolat

anyagának, szakirodalmának kereskedelme, a Sportlétra című könyv és ehhez kapcsolódó gyakorlati bemutató

 ismertető filmjének különböző adathordozókontörténő kereskedelme.

 40 Sportszergyártás.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; ezen belül különösen: edzői

 tevékenység, sport szabadidős képzés.

 ( 111 )  207.218

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03533

 ( 220 )  2011.11.08.

 ( 732 )  Tamás György, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FERZON

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  207.219

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03852

 ( 220 )  2011.12.02.

 ( 732 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

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

 ( 541 )  GENERÁCIÓ

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és feldolgozott húskészítmények.

 31 Mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; tápanyagok állatok számára.

40 Állati eredetű alapanyagok feldolgozása, állatok levágása, élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek

 fagyasztása, élelmiszerek füstölése.

 ( 111 )  207.220

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 09 02917

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Semmi sem fogyaszt úgy, ahogy a Turbó Diéta fogyaszt!

 ( 511 ) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.

 ( 111 )  207.221

 ( 151 )  2012.08.29.
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 ( 210 )  M 11 00558

 ( 220 )  2011.02.25.

 ( 732 )  Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  IPR Consulting Kft., Budapest

 ( 541 )  DRIVING CENTER

 ( 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; gépjárművek műszaki

vizsgálata; kutatás és fejlesztés másokrészére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői

 tevékenység; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

 ( 111 )  207.222

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03536

 ( 220 )  2011.11.07.

 ( 732 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Demény Péter jogtanácsos, Magyar Telekom Nyrt., Budapest

 ( 541 )  egyenlítő

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.223

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03538

 ( 220 )  2011.11.07.

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

 ( 740 )  Dr. Demény Péter, Budapest

 ( 541 )  Összhang csomag

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.224

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 03853

 ( 220 )  2011.12.02.

 ( 732 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

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

 ( 541 )  DINASZTIA

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és feldolgozott húskészítmények.

 31 Mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; tápanyagok állatok számára.

40 Állati eredetű alapanyagok feldolgozása, állatok levágása, élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek

 fagyasztása, élelmiszerek füstölése.

 ( 111 )  207.225

 ( 151 )  2012.08.29.
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 ( 210 )  M 11 04002

 ( 220 )  2011.12.14.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s, Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 300 )  POZ 1188-2011 2011.07.14. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HEROIC VODKA

 ( 511 )  33 Vodka.

 ( 111 )  207.226

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 04014

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  KOPIREX-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  207.227

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 04163

 ( 220 )  2011.12.27.

 ( 732 )  Szencsák Júlia, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 A keleti (arab) zenei és táncmozdulatok alapján fitness program; tréner képzés; fitness oktatás.

 ( 111 )  207.228

 ( 151 )  2012.08.29.

 ( 210 )  M 11 02799

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  BÍBORKA

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészító készítmények.

 ( 111 )  207.229

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04168

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  PLUSHEEZ

 ( 511 )  25 Lábbelik.
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 ( 111 )  207.230

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04169

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  BRASH

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek és piperecikkek.

 14 Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

25 Lábbelik, ruhaneműk és fejfedők, nevezetesen cipők, csizmák, szandálok, papucsok, fejrevalók, sálak,

 kalapok, kesztyűk, övek, zoknik, kötöttáruk, harisnyanadrág, térd-zoknik és térdharisnyák.

26 Hajdíszek, nevezetesen hullámcsatok, hajgumik, csokrok, gumiszalagok, hajcsipe-szek, hajpántok, színes

 hajgumik, hajtűk, nem elektromos hajcsavarók, hajspirálok (twisters).

 ( 111 )  207.231

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04170

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 25 Lábbelik és ruházat, nevezetesen fejfedők, nyakravalók, sálak, kalapok, kesztyűk, övek, zoknik, kötöttáruk,

 harisnyanadrág, térdzoknik és térdharisnyák.

35 Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),

amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az

árukat, mely szolgáltatásokrendelkezésre állnak kiskereskedelmi üzletekben, valamint az elektronikus média

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 111 )  207.232

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04172

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  SPOTLIGHTS

 ( 511 )  25 Lábbelik.

 ( 111 )  207.233

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04178

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Lábbelik.
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 ( 111 )  207.234

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04179

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

 ( 541 )  ZOE & ZAC

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek és piperecikkek.

 14 Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

 18 Kézitáskák, válltáskák, bevásárlószatyrok, pénztárcák, levéltárcák és hátizsákok.

25 Lábbelik. 

 ( 111 )  207.235

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04180

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Lábbelik.

 ( 111 )  207.236

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04098

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  atmedia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  207.237

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 03612

 ( 220 )  2011.11.14.

 ( 732 )  Massa Bajnai Gesztenye Feldolgozó Kft., Bajna (HU)

 ( 740 )  Dr. Kárpáti Bernadett ügyvéd, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Gesztenyemassza.

 ( 111 )  207.238

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 02806

 ( 220 )  2011.09.06.

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

 ( 740 )  Dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Borokkal kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével).

 33 Borok.

 41 Borokkal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  207.239

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 03767

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  KG Invest 2008 Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Hőszivattyú berendezés.

 35 Megújuló energetikai eszközök mások javára való kereskedelmi célú összeállítása.

 37 Megújuló energetikai eszközök beépítési, szerelési, javítási szolgáltatása.

 ( 111 )  207.240

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 03769

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 10 Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; harántlepedők betegágyra; párnák gyógyászati

 használatra; párnák felfekvés megelőzésére; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.

20 Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; faszerkezetek; hengerpárnák; irodabútorok;

írógépasztalok, írópolcok; komódok; fiókos szekrények; könyvespolcok; matracok; fedőmatracok; párnák;

 fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok; ágyneműk;ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák.

24 Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textiliák;
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pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok;paplanok; pehelypalan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

 ( 111 )  207.241

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 12 00479

 ( 220 )  2012.02.15.

 ( 732 )  Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyvizek.

 32 Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

 ( 111 )  207.242

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 04249

 ( 220 )  2011.12.30.

 ( 732 )  Duplex-Rota Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor ügyvéd, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Nyomdai szolgáltatások.

 ( 111 )  207.243

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 12 00480

 ( 220 )  2012.02.15.

 ( 732 )  Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyvizek.

 32 Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

 ( 111 )  207.244

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 12 00161

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  TexPack International Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Zoltán, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyag fóliák csomagolásra, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból.

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

más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok (az osztály
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 betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 111 )  207.245

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 12 00007

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  HSC IMPEX s.r.o., Komárno (SK)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.246

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 02978

 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  Maguk akarták

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.247

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 11 03768

 ( 220 )  2011.11.25.

 ( 732 )  Mezőkövesdi Bútoripari Kft., Mezőkövesd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.248

 ( 151 )  2012.08.30.

 ( 210 )  M 12 00008

 ( 220 )  2012.01.04.

 ( 732 )  HSC IMPEX s.r.o., Komárno (SK)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

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

 ( 111 )  207.249

 ( 151 )  2012.09.03.

 ( 210 )  M 12 00918

 ( 220 )  2012.03.21.

 ( 732 )  Sziget Kultúrális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sziget

 ( 511 ) 9 Hangfelvétel hordozók, hanglemezek, hangrögzítő szalagok, hangszóródobozok, hangszórók,

hangosbemondók, hangvezetők, kompakt (CD) lemezjátszók, kompakt lemezek [audio-video], letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz, letölthető képfájlok, letölthetőzenei fájlok, színpadvilágítás-szabályozók,

szoftverek, rögzített, video játékkazetták, videokamerák, videokazetták, videoképernyők, videomagnók,

 képmagnók, videoszalagok, videotelefonok.

16 Albumok, blokkok (papíráruk], borítékok [papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, blokkok [papíráruk],

cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők, címbélyegek, fényképek beragasztására szolgáló készülékek,

fényképek [nyomtatott], fénykép tartók,fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek], folyóiratok, hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból, hírlevelek, írásminták, képek, képregények, magazinok, revük [időszaki lapok],

matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, öntapadó címkék [papíráruk],plakátok, falragaszok papírból vagy

 kartonból, portrék, arcképek, postabélyegek, poszterek, prospektusok, szórólapok.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  207.253

 ( 151 )  2012.09.06.
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 ( 210 )  M 12 00039

 ( 220 )  2012.01.06.

 ( 732 )  Danube Energy Ventures Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.254

 ( 151 )  2012.09.06.

 ( 210 )  M 11 04131

 ( 220 )  2011.12.22.

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

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

 ( 541 )  V-DISZKONT

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; 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) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  207.255

 ( 151 )  2012.09.06.
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 ( 210 )  M 12 01005

 ( 220 )  2012.03.27.

 ( 732 )  Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Elastostar

 ( 511 ) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  207.256

 ( 151 )  2012.09.10.

 ( 210 )  M 11 04165

 ( 220 )  2011.12.27.

 ( 732 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Leonardo Szellemi Tulajdon Díj

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek,valamint tudományos-, szakmai-,

sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények

szervezése és lebonyolítása;kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói

 tevékenységek.

 42 Humán- és kreatív tudományokkal összefüggő szolgáltatások és ezekhez kapcsolódó alkotások kidolgozása.

45 Jogi szolgáltatások, beleértve szellemi tulajdonvédelmi, iparjogvédelmi,szerzői jogi, fogyasztóvédelmi és

 tisztességtelen piaci magatartás védelmére vonatkozó szolgáltatások.

 ( 111 )  207.257

 ( 151 )  2012.09.10.

 ( 210 )  M 09 02718

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)

 ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivő,Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest

 ( 541 )  AHOGY MI, MAGYAROK SZERETJÜK

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

 ( 111 )  207.259

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 11 04061

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Derma Pam Ltd., Ashdod (IL)

 ( 740 )  Dr. Baruch Gábor ügyvéd,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru)
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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 )  207.260

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 12 00139

 ( 220 )  2012.01.17.

 ( 732 )  Schauer-Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IRCS

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

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

 42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  207.261

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 11 04224

 ( 220 )  2011.12.29.

 ( 732 )  Flórián Téri Gyógyszertár Bt., Budapest (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), gyomirtó szerek (herbicidek); gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  207.262

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 11 03750

 ( 220 )  2011.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 )  Piccolo Szalámi

 ( 511 ) 16 Papírból és kartonból készült csomagoló anyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem tartoznak

 más osztályba.

 29 Szalámi és kolbászfélék, szárazáruk, bőrösáruk.

 ( 111 )  207.263

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 12 01107

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  Fórizs István, Szeged (HU)

 ( 541 )  MEZDO

 ( 511 ) 9 Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések; készülékek, tartozékok, kiegészítők, csatlakoztató,

rögzítő, alátámasztó, emelő, mozgató, csillapító, stabilizáló eszközök, giroszkópos stabilizálók, akkumulátor
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hátfalak fotó-, videó-,filmkamerákhoz vagy stúdió alkalmazásra; kameratartó-fejek (mounting head),

távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,

kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és

ezek kiegészítői és szerelvényei foto- vagy mozgóképfelvétel készítéséhez és ezek megvilágításához fényformáló

eszközök, kamera- és stúdiólámpák; gyorscsere-talpak, gyorscsere-adapterek, tripod-adapterek egy-és háromlábú

 állványokhoz és kamerákhoz; alkatrészek, részegységek és tokok, tartók, táskák az összes felsorolthoz.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás) .

 ( 111 )  207.264

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 12 01108

 ( 220 )  2012.04.02.

 ( 732 )  Fórizs István, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések; készülékek, tartozékok, kiegészítők, csatlakoztató,

rögzítő, alátámasztó, emelő, mozgató, csillapító, stabilizáló eszközök, giroszkópos stabilizálók, akkumulátor

hátfalak fotó-, videó-,filmkamerákhoz vagy stúdió alkalmazásra; kameratartó-fejek (mounting head),

távvezérelhető kamera-fejek (remote head), sínes vagy egyéb kamera-mozgató rendszerek, kamera-kránok, -jibek,

kamera-kontroll eszközök, állványok, tripodok és monopodok,állványláb merevítők, gurulós kameratartók és

ezek kiegészítői és szerelvényei foto- vagy mozgóképfelvétel készítéséhez és ezek megvilágításához fényformáló

eszközök, kamera- és stúdiólámpák; gyorscsere-talpak, gyorscsere-adapterek, tripod-adapterek egy-és háromlábú

 állványokhoz és kamerákhoz; alkatrészek, részegységek és tokok, tartók, táskák az összes felsorolthoz.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.265

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 11 03916

 ( 220 )  2011.12.08.

 ( 732 )  Max-Immun Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Varga-gyógygomba

 ( 511 )  35 Információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  207.266

 ( 151 )  2012.09.12.

 ( 210 )  M 11 03917

 ( 220 )  2011.12.08.

 ( 732 )  Max-Immun Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Max-Immun

 ( 511 )  35 Információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  207.365

 ( 151 )  2012.09.18.
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 ( 210 )  M 11 00112

 ( 220 )  2011.01.18.

 ( 732 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 )  Ahol minden cent számít!

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyiáru).

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

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  207.366

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 11 02262

 ( 220 )  2011.07.18.

 ( 732 )  Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  207.367

 ( 151 )  2012.09.18.

 ( 210 )  M 10 02695

 ( 220 )  2010.09.08.

 ( 732 )  Radványi Roland, Budapest (HU)

 ( 541 )  CITY GRILL

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése.

43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényekhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

A rovat 89 darab közlést tartalmaz. 
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