
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  175.833

 ( 151 )  2007.07.20.

 ( 210 )  M 02 01477

 ( 220 )  2002.03.26.

 ( 732 )  OLYMPOS-TOP Élelmiszeripari Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Ákos, Komáromi és Erős Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey L.L.P./, Budapest

 ( 541 )  OLYMPOS

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

gyümölcsbefőttek, főtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; étolajok és étzsírok, konzervek, savanyúságok (kivéve

 tej és tejtermékek és zselékárukat).

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

 gyümölcsök és zöldségek friss állapotban; vetőmagok; élő növények és virágok; állati tápanyagok; maláta.

 ( 111 )  198.970

 ( 151 )  2012.03.24.

 ( 210 )  M 08 02818

 ( 220 )  2008.09.05.

 ( 732 )  Crown Worldwide Holdings limited, Hong Kong (CN)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  CROWN WORLDWIDE

 ( 511 ) 39 Teheráruk ki- és bepakolása; be- és kicsomagolás, beburkolás, raktározás, áruk szállítása és kiszállítása;

szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; bútorok és háztartási javak szállítása; őrzött értékszállítás; tengeri

szállítás; csomagküldeményekelosztása; vasúti szállítás; költöztető szolgáltatás; raktározás; raktárkölcsönzés;

 tárolótartályok bérlése; hajóraktározás; utazási foglalások; minden, ami a 39. osztályba tartozik.

 ( 111 )  204.391

 ( 151 )  2012.01.04.

 ( 210 )  M 10 03193

 ( 220 )  2010.10.28.

 ( 732 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Kerékpárok javítása; kerékpár-szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.406

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02185

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  2-TIME

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

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  205.431

 ( 151 )  2012.03.22.

 ( 210 )  M 11 01833

 ( 220 )  2011.06.09.

 ( 732 )  Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása;reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok; szakvéleményadás gazdaságiügyekben; szállodai üzletvezetés.

39 Helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; utaskísérés;

 utasszállítás; utazások szervezése.

41 Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása

számítógépes hálózatból; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió-programok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

kivételével;sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;testnevelés; versenyek szervezése

(oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók

 részére; zene összeállítása.

43 Éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; 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.

 ( 111 )  205.624

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 10 03684

 ( 220 )  2010.12.08.
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 ( 732 )  Isai Sándor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Bolvári Zoltán, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SABATINI CIPŐ

 ( 511 )  25 Cipő.

35 Cipő termékek forgalmazásával kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció;

 irodai munkák.

 ( 111 )  205.626

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 01651

 ( 220 )  2011.05.26.

 ( 732 )  Média Hungária Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény kutatás, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámanyagoknaprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése,

reklámidő bérlete távközlési médiumokban, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek rádiós reklámozás, sajtófigyelés, televíziós reklámozás,on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában.

41 Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, fogadások tervezése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés, konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,oktatás, oktatási tárgyú információk, on-line elérhető elektronikus

publikációk, rádió- és televízió programok készítése, szövegek kiadása, bálok szervezése, cirkuszok, digitális

képfelvételezés, diszkók szolgáltatásai, elektronikus desktop kiadóitevékenység, könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, színházi előadások, fogadások szervezése (szórakoztatás),

fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangversenyek szervezése és lebonyolítása,helyfoglalás

show-műsorban, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák

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

kiállítások szervezése,levelező tanfolyam, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások) oktatás, oktatási

tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, on-line játékok szolgáltatása

számítógépes hálózatból, rádiós szórakoztatás,riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése

(impresszáriók szolgáltatásai), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős

szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyekszervezése, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú

információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú-) szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban

televíziósszolgáltatás nem hirdetési célokra, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása,

 üdülési tárgyú információ,üdülőtáborok szolgáltatási (szórakoztatás).

43 Vendéglátás (élelmezés) időleges szállásadás, turisztikai idegenforgalmi, gasztronómiai és egyéb kapcsolódó

ágazatok szakmai bemutatói, konferenciáinak szervezése, vásár szervezés, egyéb kapcsolódó programok

 szervezése, lebonyolítás, kivitelezése.

 ( 111 )  205.628

 ( 151 )  2012.04.12.
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 ( 210 )  M 11 02003

 ( 220 )  2011.06.24.

 ( 732 )  Tari Sándor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  brandkárty@

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

 termékek; papíripari cikkek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  205.631

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02017

 ( 220 )  2011.06.27.

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

  

( 546 )

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

 anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  205.632

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02180

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Xia Zhangwei, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.635

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02191

 ( 220 )  2011.07.08.

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

 ( 740 )  Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid alsóneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat

részei]; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bőrruházat; bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz; cilinderek,

kürtőkalapok, cipőfelsőrészek; cipők;cipősarkak; cipőtalpbetétek; cipővasalások; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik [ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők

[ruházat]; dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék[ruházat]; egyenruhák; facipők;

fátylak [ruházat]; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat] fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;
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fürdőruhák;fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzők; fűzők [ruházat]; fűzős bakancsok fűzővédők;

gabardinok [ruházat]; gallérok [ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők; harisnyatartós

csípőfűző harisnyák; hurkolt/kötöttáruk ingek; ingelők,ingblúzok, ing-szatlik; ingvállak, pruszlikok;

izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak;

kamásnik [bokavédők]; kaplik, cipőorrok; karék, manipula [egyházi ruházat]; kemény ingmellek,plasztronok;

kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők

[ruházat]; kombinék [alsóneműk]; kosztümök; köntösök, pongyolák, kötények [ruházat]; kötöttáruk; lábbeli

felsőrészek, lábbelik;lábszárvédők, kamásnik; levehető gallérok libériák, inasruhák, magas szárú cipők; magas

szárú lábbelik; mantillák [csipke fejkendők]; matrózblúzok; melegítők, szvetterek mellények; mellények

halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák,mitrák, püspöksüvegek; muffok, karmantyúk

[ruházat]; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; művésznyakkendők, nadrágok; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;papucsok;

parkák; partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek; pelerinek; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; prémsálak [szőrmék]; pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhaneműk; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák;sálak; sárcipők; síbakancsok, sícipők; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipők;

sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzők

[sapkán]; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat];talpak lábbelikhez; talpallók [nadrághoz]; tarka

selyemkendők [nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához]; térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötő szalagok;

tógák; tornacipők; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyűk vállkendők, nagykendők;vállszalagok; vízhatlan

 ruházat zoknik; öltözékek vízisíeléshez; övek [ruházat]; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

26 Aranyhímzés; aranyszínű flitterek fémből, ruhaneműkre; betűk fehérneműk megjelölésére; blúzcsatok; bojtok,

rojtok [rövidáru]; cipésztűk; cipőcsatok; cipődíszek cipőfűzők; cipőkapcsok; cipőpatentok, csatok [ruhakellékek];

csokrok hajra csúszózáraktáskákhoz; díszjelvények, kitűzők; díszműáruk, hímzések; dobozok tűkhöz;

ezüsthímzés; fátylak [paszományáru]; fémfonal hímzéshez; litterek; litterek [fémből]; ruhaneműkhöz; fodrok,

redők, darázsfészkek [ruházat]; fodrok szoknyára; füzérek, girlandok[hímzés]; fűzőlyukak cipőkhöz; fűzőlyukak

ruhákhoz; fűzőtűk; gallérmerevítők; gombok; gombostűk, nem ékszerészeti cikkek gyapjúszalagok; gyűszűk

varráshoz; fajcsatok; fajcsavaró papírok; fajcsavarók, nem elektromos, nem kézi eszközök

hajcsavarótűk;fajdíszek; fajfonatok fajhálók; fajszalagok fajszínező sapkák; fajtűk; hamis szegések; horgolótűk;

hőre tapadó foltok textiláruk javítására; hőre tapadó foltok textilcikkek díszítésére [rövidáru]; hullámcsatok;

húzózárak, cipzárak, villámzárak;ingujjtartó pántok; jelvények, nem nemesfémből; talapdíszek; tantárok

gyermekek vezetéséhez; kapcsok fűzőkhöz; kapcsok nadrágtartókhoz, harisnyatartókhoz kapcsok [rövidáru];

kapcsok ruházati cikkekhez; karszalagok; kitüntetések, díjak szalagjai; kokárdák[paszományáru]; koszorúk

művirágokból; kötőtűk; madártollak [ruházati kellékek]; mellfodrok, zsabók [csipkeáru]; melltűk [ruhakellékek];

merevítők fűzőkhöz; műgirlandok, műgyümölcs művirágok nadrágcsipeszek kerékpárosoknak; parókák; parókák

fejtetőre;paszományáruk; patentkapcsok; pomponok; rajtszámok versenyzőknek; rojtok, bojtok; rövidáru, a

fonalak kivételével; rugalmas szalagok; stoppolófák, stoppolótűk; strucctollak [ruhakellékek]; szalagok

függönyök összehúzásához; szalagok, horgok és rakásokmegerősítésére; szalagok [paszományáru]; számok

fehérnemű jelölésére; számok vagy betűk fehérnemű jelölésére; szegélyek, paszományok; szegélyek ruhákhoz;

szegélyekhez csipkék; szegélyhurkok [csipkék]; szegőzsinórok; szőnyegkapcsok; teababák; tollak[ruházati

kellékek]; tűk; tűk gyapjúfésülő gépekhez; tűk kötözéshez; tűk nyeregkészítőknek; tűpárnák; álbajuszok álhajak;

álszakállak; övcsatok, övkapcsok; tűpárnák gombostűkhöz tűtartók; varródobozok; varrótűk; válltömések

 ruházathoz; vetélőkhalászhálók készítéséhez; zsenília [paszományáru]; zsinórok ruhákhoz.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások

elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára; bérszámfejtés; eladásipropaganda mások számára; elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése;

előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;

gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése;gyorsírási szolgáltatások; hirdetések

levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M836



információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba

valórendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és

készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárokszervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti

kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása

közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló faértékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyzésének

kereskedelmi adminisztrációja; munkaerő-toborzás; 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

állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás;

reklámszövegekpublikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmaikonzultációk üzleti ügyekben szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal szövegfeldolgozás; szponzorokfelkutatása;

telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető; személyeknek]; televíziós reklámozás; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból újságelőfizetések intézése mások számára üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás;üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  205.636

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02195

 ( 220 )  2011.07.08.

 ( 732 )  Cool4U Ingatlanforgalmazó és Klímatechnikai Kereskedelmi Kft., Szarvas (HU)

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

 ( 541 )  Cool4U

 ( 511 ) 11 Léghűtő berendezések; légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések járművekhez;

légnedvesítő készülékek központi fűtéses radiátorokhoz; légszárító készülékek; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légszűrőklégkondicionáláshoz; légtisztító készülékek és gépek; szellőző

 [légkondicionáló] berendezések; szellőző [légkondicionáló] készülékek járművekhez.

 ( 111 )  205.637

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02197

 ( 220 )  2011.07.11.

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

  

( 546 )
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 ( 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.

 33 Gyógynövény likőr.

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

 ( 111 )  205.638

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02370

 ( 220 )  2011.07.21.

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

 ( 740 )  dr. Marczingós László, Tagyon

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.643

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 02374

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  GANZ KK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  DL-K

 ( 511 )  9 Mágneses terheléskapcsolók.

 ( 111 )  205.645

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 01914

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Horváth József, Fertőrákos (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Tibor, Budapest

 ( 541 )  CSILLÁM

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

szörpök és más készítmények italokhoz; árpakivonatok sör; előállításához; ásványvizek; ásványvizek [italok]

alkoholmentes aperitifek; alkoholmentesgyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej

[alkoholszegény ital]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;izotóniás italok;

készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék;

lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok;paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok];

sörcefre; sörök; szasszaparilla [alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz;tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek; előállításához; termékek szénsavas

 vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].
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 ( 111 )  205.859

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03020

 ( 220 )  2011.09.26.

 ( 732 )  ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  ÖKOPolisz

 ( 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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  205.860

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02716

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Étkezési olajok.

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  205.861

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03182

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  TEVA Magyarország zRT., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SABALLO

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek embergyógyászati használatra, humán gyógyszerészeti készítmények; humán orális

 gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  205.862

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02871

 ( 220 )  2011.09.09.

 ( 732 )  Szekrényes és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  dr. Székács György, Székács és Társai Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  
( 546 )

 ( 511 )  9 Optikai cikkek, szemüvegek, kontaktlencsék, szemüvegkeretek, fényképezőgépek.

 41 Fényképészet.

 44 Optikai szolgáltatás, szemüvegkészítés, szemvizsgálat, orvosi szolgáltatás.
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 ( 111 )  205.863

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 01982

 ( 220 )  2011.06.22.

 ( 732 )  Hag Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  43 Szállodai szolgáltatások.

44 Alkoholbetegek elvonó kezelése; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat; gyógyhelyek

szolgáltatásai; gyógyszerészekszolgáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás; hajbeültetés;

hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák; kórházi szolgáltatások; közfürdők higiéniai célokra; laboratóriumi

megtermékenyítési szolgáltatások; manikűrszolgáltatások;masszázs; mesterséges megtermékenyítési

szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére;

plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai;szanatóriumok; szauna

szolgáltatások; szépségszalonok; szociális ottohonok; szolárium szolgáltatások; szülésznők szolgáltatásai;

 távgyógyászati szolgáltatások; törökfürdők; vérbanki szolgáltatások.

 ( 111 )  205.864

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02710

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  KCC Corporation, Seoul, Seocho-gu, (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Kerámiacsövek vákuummegszakítókhoz; kerámiatermékek áramegyenirányítókhoz; magnetron katódok és

antennák; kerámiatermékek erősítő csövekhez; kiváló tulajdonságú kerámia alkaltrészek elektronikai és villamos

használatra; villamos ellenállásanyagok és-elemek, nevezetesen fém és kerámia elemek; kerámia alkatrészek

félvezetőkhöz, ellenállásokhoz, kapacitásokhoz, hibrid elektronikus áramkörökhöz és érzékelőkhöz, nevezetesen

áramköri hordozók; kerámia alkatrészek félvezetőkhöz, ellenállásokhoz,kapacitásokhoz, hibrid elektronikus

áramkörökhöz és érzékelőkhöz, nevezetesen félvezető modulok; villamos vezérlők; villamos vezérlőeszközök;

villamos vezérlőpultok; villamos ellenállások; lapkák [szilíciumszeletek]; szilíciumlapkák; szilíciumfélvezetők;

 szilícium-karbid diódák.

 ( 111 )  205.867

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02530

 ( 220 )  2011.08.08.

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

 ( 740 )  Dr. Tóth Dániel Mátyás,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  205.869

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 10 01159

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Végvári Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  FASHION AUKCIÓ

 ( 511 )  16 Különösen nyomdaipari termékek, újságok.

 25 Különösen ruházati cikkek, divatcikkek.

 35 Különösen reklám-tevékenység, árverések szervezése.

 41 Különösen rendezvény-szervezés, szórakoztatás, élő, televíziós és rádiós műsosrok készítése.

 ( 111 )  205.870

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 00656

 ( 220 )  2011.03.07.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  A NAGY DUETT

 ( 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.
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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 )  205.872

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02578

 ( 220 )  2011.08.15.

 ( 732 )  Eiler Zoltán, Tiszaújváros (HU)

 ( 541 )  SOWENGO

 ( 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.

 ( 111 )  205.873

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02752

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Láng Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Takács János László, Budapest

 ( 541 )  PEARLION

 ( 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; különösen: amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk[ékszerek]; aranyszálak [ékszerek]; díszdobozok órákhoz; díszek

[ékszerek]; dísztűk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; ezüst dísztárgyak; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek

borostyánkőből; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk[ékszerek]; időmérő eszközök;

jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők; karkötők [ékszerek]; karórák; kulcskarikák és a

hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk,

brossok[ékszerek]; művészeti tárgyak nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk

[csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált

zsett; óradobozok, óratokok; óraláncok; óraszíjak; órák;platina [fém]; rekeszzománcos ékszerek; stopperórák;

strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből; tűk [ékszerek];

 zsettdíszek.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, különösen: alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk

[alsóruházat]; cipőtalpbetétek; fej szalagok [ruházat]; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák; izzadságfelszívó

alsóneműk; kamásnik [bokavédők];kerékpáros öltözetek; lábszárvédők, kamásnik; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; pénztartó övek [ruházat]; ruházat, ruhaneműk; sporttrikók; térdnadrágok; tornaruházat; öltözékek

 vízisíeléshez.

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

különösen: eszközök testgyakorláshoz; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak;

könyökvédők [sportcikkek]; plüssjátékszerek; sípcsontvédők [sportcikkek]; övek súlyemelőknek [sportcikkek];

testépítő felszerelések; térdvédők [sportcikkek]; tornafelszerelések; védőnadrágok férfi sportolóknak

 [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz].

 ( 111 )  205.874

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02753

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Láng Zsolt, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Takács János László, 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: különösen: amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk[ékszerek]; aranyszálak [ékszerek]; díszdobozok órákhoz; díszek

[ékszerek]; dísztűk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; ezüst dísztárgyak; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek

borostyánkőből; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk[ékszerek]; időmérő eszközök;

jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők; karkötők [ékszerek]; karórák; kulcskarikák és a

hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk,

brossok[ékszerek]; művészeti tárgyak nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk

[csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált

zsett; óradobozok, óratokok; óraláncok; óraszíjak; órák;platina [fém]; rekeszzománcos ékszerek; stopperórák;

strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből; tűk [ékszerek];

 zsettdíszek.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, különösen: alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk

[alsóruházat]; cipőtalpbetétek; fej szalagok [ruházat]; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák; izzadságfelszívó

alsóneműk; kamásnik [bokavédők];kerékpáros öltözetek; lábszárvédők, kamásnik; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; pénztartó övek [ruházat]; ruházat, ruhaneműk; sporttrikók; térdnadrágok; tornaruházat; öltözékek

 vízisíeléshez.

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

különösen: eszközök testgyakorláshoz; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak;

könyökvédők [sportcikkek]; plüssjátékszerek; sípcsontvédők [sportcikkek]; övek súlyemelőknek [sportcikkek];

testépítő felszerelések; térdvédők [sportcikkek]; tornafelszerelések; védőnadrágok férfi sportolóknak

 [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz].

 ( 111 )  205.875

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02754

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Láng Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Takács János László, Budapest

 ( 541 )  Noproblem(-)ION BALANCE

 ( 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. Különösen: amulettek

[ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk[ékszerek]; aranyszálak [ékszerek]; díszdobozok órákhoz; díszek

[ékszerek]; dísztűk; drágakövek; elefántcsont ékszerek; ezüst dísztárgyak; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerek

borostyánkőből; féldrágakövek; fülbevalók; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk[ékszerek]; időmérő eszközök;

jelvények nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; karkötők; karkötők [ékszerek]; karórák; kulcskarikák és a

hozzájuk tartozó díszek; láncok [ékszerek]; mandzsettagombok; medalionok [ékszerek]; medálok; melltűk,

brossok[ékszerek]; művészeti tárgyak nemesfémből; nemesfém ötvözetek; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk

[csiptetősek]; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált

zsett; óradobozok, óratokok; óraláncok; óraszíjak; órák;platina [fém]; rekeszzománcos ékszerek; stopperórák;

strassz [drágakőutánzat]; szálak nemesfémből [ékszerek]; szobrocskák, nippek nemesfémből; tűk [ékszerek];

 zsettdíszek.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, különösen: alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk

[alsóruházat]; cipőtalpbetétek; fej szalagok [ruházat]; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák; izzadságfelszívó

alsóneműk; kamásnik [bokavédők];kerékpáros öltözetek; lábszárvédők, kamásnik; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; pénztartó övek [ruházat]; ruházat, ruhaneműk; sporttrikók; térdnadrágok; tornaruházat; öltözékek
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 vízisíeléshez.

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

különösen: eszközök testgyakorláshoz; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott állatoknak;

könyökvédők [sportcikkek]; plüssjátékszerek; sípcsontvédők [sportcikkek]; övek súlyemelőknek [sportcikkek];

testépítő felszerelések; térdvédők [sportcikkek]; tornafelszerelések; védőnadrágok férfi sportolóknak

 [sportcikkek]; védőtömések [sportruházathoz].

 ( 111 )  205.876

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02755

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Láng Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Takács János László, Budapest

 ( 541 )  Noproblem Ion Balance

 ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-. szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések,

különösen: arcgőzölő készülékek [szaunák]; ágymelegítők; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő

tisztításához; csövek(egészségügyi berendezések részei); egészségügyi készülékek és berendezések; égőfejek

lámpákhoz; égők; fertőtlenítő készülékek; fürdőkád felszerelések; fürdőszobai szerelvények; füstölőkészülékek

nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések;fűtőkészülékek, elektromos; gőzfejlesztő berendezések;

gőzfejlesztő berendezések, nem géprészek; haranglámpák, gömb alakú lámpaburák; hőcserélők, nem géprészek;

hőlégfürdő készülékek; hőlégkészülékek; hőpárnák, elektromos nem gyógyászati használatra;hőtárolók; ionizáló

készülékek a levegő kezelésére; klímaberendezések; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; lábzsákok,

elektromosan fűtött; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; levegő szagtalanító

készülékek;légfertőtlenítők; léghevítők; légkondicionáló berendezések; légszárító készülékek; légtisztító

készülékek és gépek; szárító/párologtató készülékek; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szűrők [háztartási

vagy ipari berendezések részei]; szűrőkivóvízhez; takarók, elektromos fűtésű, nem gyógyászati használatra;

ultraibolya sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra; ventilátorok [légkondicionálás]; világító

berendezések és készülékek; víztisztító berendezések, vízderítő berendezések;víztisztító készülékek és gépek;

 zuhanyok; zsebmelegítők.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, különösen: alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk

[alsóruházat]; cipőtalpbetétek; fej szalagok [ruházat]; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák; izzadságfelszívó

alsóneműk; kamásnik [bokavédők];kerékpáros öltözetek; lábszárvédők, kamásnik; nem elektromosan fűtött

lábmelegítők; pénztartó övek [ruházat]; ruházat, ruhaneműk; sporttrikók; térdnadrágok; tornaruházat; öltözékek

 vízisíeléshez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen: árubemutatás;

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatásokbeszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára;

import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; közönségszolgálat; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

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

reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás;

szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás: üzletvezetési konzultáció,vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  205.877
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 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02904

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  IDokiSupport Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Péter, Nagy Ügyvédi Iroda, Pomáz

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 38 Távközlés.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.878

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02909

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  Teva Magyarországi zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  SABALLO

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; étrendkiegészítők; probiotikumokat tartalmazó étrendkiegészítők;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők;táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  205.879

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02912

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  Stringdrive Technologies Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok; triciklik; robogók; emberi erővel

hajtott egyéb kerekes járművek; hajtások és sebességváltók szárazföldi járművekhez, kerékpár alkatrészek,

láncnélküli kerékpár hajtókarok, kerékpárvázak, kerékpár agyak, szabadonfutók szárazföldi járművekhez,

kerékpár alkatrészek, láncnélküli hajtások kerékpárokhoz, kötéllel működő hajtások szárazföldi járművekhez,

 szimmetrikus kerékpárhajtások, lengő mozgást forgó mozgássá alakító hajtások.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; trikók, külső ruházat, sportruházat, kerékpáros és motorkerékpáros

 öltözékek és öltözék kiegészítők, sapkák, napellenzős sapkák, zsoké sapkák, divatáruk.

28 Játékok, testnevelési és sportcikkek, emberi erővel mozgatott edzőberendezések, szobakerékpárok, edzőtermi

 gépek.

 ( 111 )  205.880

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02913

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  Stringdrive Technologies Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpárok; triciklik; robogók; emberi erővel

hajtott egyéb kerekes járművek; hajtások és sebességváltók szárazföldi járművekhez, kerékpár alkatrészek,
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láncnélküli kerékpár hajtókarok, kerékpárvázak, kerékpár agyak, szabadonfutók szárazföldi járművekhez,

kerékpár alkatrészek, láncnélküli hajtások kerékpárokhoz, kötéllel működő hajtások szárazföldi járművekhez,

 szimmetrikus kerékpárhajtások, lengő mozgást forgó mozgássá alakító hajtások.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; trikók, külső ruházat, sportruházat, kerékpáros és motorkerékpáros

 öltözékek és öltözék kiegészítők, sapkák, napellenzős sapkák, zsoké sapkák, divatáruk.

28 Játékok, testnevelési és sportcikkek, emberi erővel mozgatott edzőberendezések, szobakerékpárok, edzőtermi

 gépek.

 ( 111 )  205.881

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03067

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Tóth Tibor, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Ákos, Budapesti 123.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  vegafutár

 ( 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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.882

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03068

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Balogh Borsa, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  205.883

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03399

 ( 220 )  2011.10.24.

 ( 732 )  Húsüzem Kft., Zalaegerszeg (HU)

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

 ( 541 )  KÓPÉ

 ( 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.

 ( 111 )  205.884

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03076

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  205.885

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03077

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (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 )  205.886

 ( 151 )  2012.04.02.

 ( 210 )  M 11 03078

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 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 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.887

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03222

 ( 220 )  2011.10.12.

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

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Dániel, Budapest

  

( 546 )

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

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

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek
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formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

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

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

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

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

keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

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

vállalkozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési

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

 szponzorálása.

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

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

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  205.888

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02266

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Szegedi SZEFO zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk gyermekek számára; gyermek felsőruházat, síkkötött felsőruházat, ruha,

pulóver, kardigán, mellény, poncho, körkötött alapanyagú gyermek felsőruházat, pizsama, köntös, fürdőköpeny,

 ingruha, sál, ingblúz, gyermek póló.

 ( 111 )  205.889

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02267

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Szegedi SZEFO zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk férfiak, fiúk számára; férfi, fiú felsőruházat, síkkötött felsőruházat, pulóver,

 kardigán, mellény, körkötött alapanyagú férfi, fiú felsőruházat, pizsama, köntös, fürdőköpeny, sál, férfi, fiú póló.

 ( 111 )  205.890

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02268

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Szegedi SZEFO zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk nők, leányok számára; női, leány felsőruházat, síkkötött felsőruházat, női,
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leány ruha, pulóver, kardigán, mellény, poncho, körkötött alapanyagú női, leány felsőruházat, pizsama, köntös,

 fürdőköpeny, ingruha, sál,ingblúz, női, leány póló.

 ( 111 )  205.891

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02739

 ( 220 )  2011.08.31.

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

  

( 546 )

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

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

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

 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; takarítóeszközök.

 ( 111 )  205.892

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02740

 ( 220 )  2011.08.31.

 ( 732 )  Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Lévai András, Budaörs

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.893

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02745

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Lu Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.894

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 02960

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés.
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 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 )  205.895

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03066

 ( 220 )  2011.09.29.

 ( 732 )  Rfv Panelrekonstrukciós Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása.

 42 Energiatakarékossági tanácsadás; felhők szétoszlatása; környezetvédelmi kutatás; műszaki kutatás.

 ( 111 )  205.896

 ( 151 )  2012.03.29.

 ( 210 )  M 11 03388

 ( 220 )  2011.10.24.

 ( 732 )  Lasernetworks Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Csatolók [informatika]; csatlakozók, konnektorok; geodéziai műszerek és készülékek; hangátviteli készülékek;

interfészek [informatika]; lézerek, nem gyógyászati használatra; optikai lencsék; optikai üvegszálak (fényvezető

szálak); prizmák [optika]; rádióantennatornyok; száloptikás vezetékek és kábelek; számítógép programok

 [letölthető]; számítógépek; számítógépperifériák; szoftverek, rögzített; távadók, transzmitterek [távközlés].

38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti összeköttetések; rádióadás; távközlési kapcsolat létesítése

 számítógépes világhálóval;telefon-szolgáltatások; közlések üvegszálas hálózatok útján.

42 Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; műszaki szakértői

tevékenység; számítógép programok installációja; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramokkidolgozása; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai

médiumból elektronikus médiumba; számítógépprogramok korszerűsítése; szakvélemények adása mérnöki

 munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  205.902

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 03121

 ( 220 )  2011.10.05.

 ( 732 )  Bacsáné Sandi Anikó, Budapest (HU)

 Sandy Bizsu Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Takács Krisztián, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14 Bizsu (ékszerek).
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 ( 111 )  205.903

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 03097

 ( 220 )  2011.10.03.

 ( 732 )  Óvártej Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Sándor, dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Sajtok.

 ( 111 )  205.904

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 03094

 ( 220 )  2011.10.03.

 ( 732 )  Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Komjáthy Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Akváriumi világítótestek; bányászlámpák; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; csíraölő égők; csíraölő

lámpák a levegő tisztításához; irányjelző izzólámpák járművekhez; ívlámpák; izzószálak elektromos izzókba;

izzószálas égők; jármű reflektorok;járműfényszórók; kerékpár-fényszórók; kerékpárlámpák; kisülési csövek,

elektromosak, világításra; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lampionok; lámpaernyőtartók;

lámpaoszlopok [utcai]; lámpaüvegek; lámpák; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák,elektromos; lámpák

gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos;

lámpák világításra; lámpások világításra; olajégők; olajlámpák; petróleumégők; rekflektorok; ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák nemgyógyászati használatra; világító berendezések és készülékek; világító berendezések

légi járművekhez; világító házszámok; világítótestek járművekhez; villanykörték; villanykörték, elektromos;

égőfejek lámpákhoz; égők; zseblámpák, elektromos. 

 35 Vásárlási megrendelések ügyintézése; segítségnyújtás üzletvezetéshez; árubemutatás.

 ( 111 )  205.905

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 03084

 ( 220 )  2011.09.30.

 ( 732 )  HairCare Professionals Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rendes Attila, Dr. Rendes Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Vegyipari termékek ipari célra, kozmetikai termékek gyártásához.

3 Készítmények a haj és fejbőr tisztítására, kondicionálására, formázására, szépítésére és színezésére, valamint
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 napvédő termékek.

 ( 111 )  205.906

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02938

 ( 220 )  2011.09.19.

 ( 732 )  TEVA Magyarország zRT., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ANALAX

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

készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.

 ( 111 )  205.907

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02937

 ( 220 )  2011.09.19.

 ( 732 )  Zeng Wanli, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők.

 ( 111 )  205.908

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02925

 ( 220 )  2011.09.16.

 ( 732 )  Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Andrási Gergely, Purebl és Andrási Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.909

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02595

 ( 220 )  2011.08.12.

 ( 732 )  MFKK Feltalálói és Kutató Központ Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  PhonZi

 ( 511 )  38 Távközlés.

 ( 111 )  205.910

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02594

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  László Béla, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, törzsvásárlói programok

 kiépítése és üzemeltetése.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  205.911

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02589

 ( 220 )  2010.05.20.

 ( 732 )  REINTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

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

  

( 546 )

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

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.912

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02580

 ( 220 )  2011.08.15.

 ( 732 )  OXXO Energy Drink Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Larhen Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  32 Alkoholmentes italok.

 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi célú rendezvények szervezése.

 41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint versenyek szervezése.

 ( 111 )  205.913

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02579

 ( 220 )  2011.08.15.

 ( 732 )  M.Á.K.'99 Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 ( 111 )  205.914
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 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02057

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  REWE-Zentral AG, Köln 50668 (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Hús, hal, baromfi, vadhús, kagyló, és ezekből készült termékek; kolbászfélék, hús-, szárnyas-és

halkészítmények, kaviár; hús-, hal-, baromfi-és vadsaláták; hús-, hal-, baromfi- és vadpástétomok, húskivonatok;

gyümölcsök, zöldségek és hüvelyesek; gyümölcsés zöldségpástétomok; zöldségekből vagy salátalevelekből

készült csemege saláták; burgonyából készült különféle termékek, nevezetesen chips, krokett, sült burgonya,

előfőzött burgonya, burgonyaforgács, burgonyagombóc, röszti (sült lepény reszeltburgonyából), burgonyalángos,

csipszek, burgonypálcikák; félkész és készételek, nevezetesen levesek(instant zacskós leveseket is beleértve),

sültek, száraz és folyadéktartalmú készételek, melyek fő alkotórésze egy vagy több az alábbi termékekből:

hús,hal, zöldségek, előkészített gyümölcsök, sajtok; hús-, gyümölcs-és zöldségkocsonyák, dzsemek; tojás, tej és

tejtermékek, nevezetesen ivótej, tejföl, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, csokoládé vagy kakaó hozzáadásával

készült joghurt, alkoholmentes keverttejes italok, kefír, tejszín, túró, gyümölccsel és fűszernövényekkel ízesített

túrófalatkák, főleg tejből és ízesítőkből készült desszertek zselatin és/vagy keményítő kötőanyaggal, vaj, tisztított

vaj, sajt és sajtkészítmények; gyümölcszselék; étkezésiolajok és zsírok; sós- és natúrmogyorók és más falatkák,

amennyiben a 29. áruosztályba tartoznak; mindezen termékek (amennyiben lehetséges) mélyhűtött vagy

tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is; főleg tej és/vagy zsír felhasználásávalkészült kenhető

 készítmények.

 ( 111 )  205.915

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 01545

 ( 220 )  2011.05.16.

 ( 732 )  Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 740 )  Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai szerek, barnító olajok(kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), napolajok (száraz formula),

intenzív barnító gélek, naptejek, arckrémek napozáshoz, napozás utáni testápoló tejek, napozás utáni hidratáló

testápoló krémek, napozás utániarcápoló stiftek az arc ézékeny bőrére, naptejek gyermekek részére, napvédő

 hajspray.

 ( 111 )  205.916

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 01510

 ( 220 )  2011.05.12.

 ( 732 )  Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 740 )  Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

 ( 511 ) 6 Alumíniumfóliák, alumínium tálcák. 

16 Nyúlékony műanyagfóliák, sütőtermékek, szemeteszsákok, jégkocka tasakok, ételcsomagolásra szolgáló

zacskók. 

 ( 111 )  205.917

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 01373

 ( 220 )  2011.05.02.

 ( 732 )  Haraszti Bálint, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21 Edények háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 25 Ruházati cikkek.

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

 ( 111 )  205.918

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 01183

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  CaliProducts Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Polinéziából származó, illetve polinéziai recept alapján készült táplálék-kiegészítők, étrendkiegészítők,

 vitamin-készítmények.

 ( 111 )  205.919

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02040

 ( 220 )  2011.05.31.

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

 ( 541 )  ELMŰ Energia Suli

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.920

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02043

 ( 220 )  2011.05.31.
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 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ELMŰ ENERGIAPERSELY Energiatakarékosságról mindenkinek

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.921

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02044

 ( 220 )  2011.05.31.

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

 ( 541 )  ELMŰ e-Mobility

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.922

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02045

 ( 220 )  2011.05.31.

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

 ( 541 )  ELMŰ Energia Ovi

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.923

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02770

 ( 220 )  2011.09.02.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 33 Alkoholtartalmú italok(a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  205.924

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 01509

 ( 220 )  2011.05.12.

 ( 732 )  Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 740 )  Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

 ( 511 ) 6 Alumíniumfóliák, alumínium tálcák. 

16 Nyúlékony műanyagfóliák, sütőtermékek, szemeteszsákok, jégkocka tasakok, ételcsomagolásra szolgáló

zacskók. 

 ( 111 )  205.925

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02054

 ( 220 )  2011.06.30.

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények; mindegyik áru magyarországi eredetű.

35 Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; mindegyik szolgáltatás Magyarországon kifejlesztett

 módszerekre és/vagy magyarországi eredetűtermékekre vonatkozóan.

41 Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás;

mindegyik szolgáltatás Magyarországon kifejlesztett módszerekre és/vagy magyarországi eredetű termékekre

 vonatkozóan.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai kutatás és szolgáltatások, szépségápolási-, testápolási-

és kozmetikai tanácsadás, életmódra vonatkozó tanácsadás ideértve az egészséges táplálkozásra vonatkozó

tanácsadást is, szépségápolás,különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok;

 mindegyik szolgáltatás Magyarországon kifejlesztett módszerekkel és/vagy magyarországi eredetű termékekkel.

 ( 111 )  205.926

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 03401

 ( 220 )  2011.10.24.

 ( 732 )  Húsüzem Kft., Zalaegerszeg (HU)

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

 ( 541 )  PEPITA

 ( 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.

 ( 111 )  205.927

 ( 151 )  2012.04.03.

 ( 210 )  M 11 02041

 ( 220 )  2011.05.31.

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

 ( 541 )  ELMŰ Tarifactory

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.929

 ( 151 )  2012.04.05.

 ( 210 )  M 11 02176

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Florasca Kft., Osli (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Magyarországról származó virágföldek.

 35 Magyarországról származó virágföldek kereskedelme.

 44 Magyarországhoz kapcsolódó mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.930

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02174

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Yobaby Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikum.

 24 Textíliák.

 25 Ruházat.

 ( 111 )  205.931

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02533

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  Nagy József, Eger (HU)

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  205.932
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 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02708

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  BONO PRODUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., DUNAKESZI (HU)

  

( 546 )

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

 termékek.

 29 Tartósított, szárított és főzött zöldségek.

 30 Ételízesítők, ízesítő szerek, ezen belül különösen só, étkezési és főzési célra.

 ( 111 )  205.933

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02704

 ( 220 )  2005.07.22.

 ( 732 )  P7S1 Broadcasting Europe B.V., Amsterdam (NL)

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

 ( 541 )  SBS BROADCASTING

 ( 511 ) 9 CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektronikus és digitális kiadványok,

 adathordozón vagy egyéb módon.

16 Nyomdaipari termékek, beleértve könyvek, újságok, folyóiratok, útmutatók,programfüzetek, brossurák,

 katalógusok, és egyéb kiadványok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek; elektronikus játékok, kivéve azokat, amelyek kizárólag a TV-hez csatlakoztatva

 működnek; más osztályba nem tartozó sportcikkek; játékkártyák.

35 Reklám és reklám ügynökségek; reklám és terjesztési propaganda; reklámanyagokterjesztése; kereskedelmi

ügyletek; adminisztráció; adatbázis elkészítése és karbantartása, többek között a szórakoztató ipar, szórakoztatás,

rádió- és televizió programok,játékfilmek, szállítás, közlekedés, utazás és időjárás területén; kereskedelmi és

reklám célú vásárok és kiállítások rendezése; aukciók és reklám célú rendezvények szervezése; tájékoztatók

szervezése kereskedelmi rendezvények keretén belül; piacfelmérése, piackutatás és elemzés; közvélemény

kutatás; iratok másolása, sokszorosítása; a fent felsorolt szolgáltatások rádió, televízió, teletext és internet,

 valamint egyéb hálózat felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb módon történőbiztosítása.

36 Pénzügyi ügyletek; adóügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; a tőke és részvény vétel és eladás

közvetítése; vagyon kezelés; biztosítás; ingatlan bérlés; tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatásokkal

 kapcsolatosan; üzletrész kezelésérevonatkozó szolgáltatások.

38 Távközlés; rádió és televízió közvetítés; hang-, szöveg- és/vagy kép közvetítése műhold segítségével; telex,

távirat, telefon rádió, rádiótelefon, távírás szolgáltatások; internet kapcsolat létesítése (úgynevezett internetre való

felmenés biztosítása);távközlési készülékek kölcsönzése; hírügynökségek; a fent felsorolt szolgáltatárok rádió,

televízió, teletext és internet, valamint egyéb hálózat felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb módon

 történő biztosítása.

41 Nevelés, szórakoztatás; rádiós, televiziós audiovizuális, zenei, szórakoztató és szinházi programok

összeállítása, elkészítése és előadása; filmek és videok készítése; sport, kultúrális, zenei és oktatási célú

rendezvények szervezése; kultúrális ésoktatási célú kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; információ

biztosítás a szórakoztatóipar, szórakoztatás, rádió és televizió programok, filmek, kultúra, nevelés, szórakoztatás

és sport (tartalom) területén; koncepció kifejlesztése (játék)programokra a rádióban és televízióban, beleértvbe a

formátumot; film és video kölcsönzés; szinpadi dekoráció kölcsönzés; könyvek, újságok, magazinok, útmutatók,

programfüzetek és egyéb kiadványok nyomtatása, kölcsönzése és terjesztése; nyomtatványkiadási szolgáltatások;

LOTTO szolgáltatások; a fent felsorolt szolgáltatások rádió, televízió, teletext és internet, valamint egyéb hálózat
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felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb módon történő biztosítása; fénykép, film és video

 riportokkészítése; fényképezés és kiadói szolgáltatások.

 42 Szerzői jogi védelem biztosítása; jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  205.934

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03021

 ( 220 )  2011.09.26.

 ( 732 )  ÖKOPolisz Klasztermenedzsment Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva, dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  205.935

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03188

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

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

 ( 541 )  Zaina

 ( 511 )  29 Tejtermékek, különösen sajtok.

 ( 111 )  205.936

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03198

 ( 220 )  2011.10.11.

 ( 732 )  Respirátor Vegyivédelmi és Tűzvédelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma György, Budaörs

 ( 541 )  KOMONDOR

 ( 511 )  12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  205.937

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03185

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  Lévai Csilla, Tahitótfalu (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Bőrkonzerváló szer [kenőcs], kenőcs kozmetikai használatra, kozmetikai bőrápoló szer, kozmetikai krém.

 ( 111 )  205.938

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03341

 ( 220 )  2011.10.18.
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 ( 732 )  Fraser and Neave, Limited, Singapore (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásának közvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelési és projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés és elemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatos adókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azemlített szolgáltatásokra vonatkozó jelentések készítése; a

 fentiekre vonatkozó tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

43 Szállodai szobafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

 gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai.

 ( 111 )  205.939

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03345

 ( 220 )  2011.10.19.

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

 ( 740 )  dr. Varga Emese, Dr. Varga Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szórakoztatás.

 ( 111 )  205.940

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02358

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.941

 ( 151 )  2012.04.04.
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 ( 210 )  M 11 02711

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  KCC Corporation, Seoul, Seocho-gu, (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Építési üveg; táblaüveg [ablakok] építéshez; ablaküveg építéshez; szigetelő üveg [építési]; ultraibolya,

infravörös abszorbeáló üveg építéshez; ultraibolya sugárzást átengedő üveg [építéshez]; infravörös sugárzást

elnyelő üveg [építéshez]; hőkezelt üveg[építéshez]; modifikált táblaüveg, síküveg [építéshez]; fénykibocsátó üveg

[építéshez]; közönséges táblaüveg, síküveg [építéshez]; duplex üveg építéshez; színezett táblaüveg, síküveg

[építéshez]; üvegszál építéshez; tapadó üveg építéshez; színes üvegépítéshez; többrétegű síküveg [építéshez];

alakos táblaüveg, síküveg [építéshez]; színes üvegablakok; üvegburkolólapok; ablaküveg; biztonsági üveg;

építőanyagok, nem fémből; nem fém anyagok kizárólag építési vagy szerkezeti használatra; tűzállószerkezeti

anyagok, nem fémből; tűzálló anyagok; tűzálló táblák; merevítő és erősítő anyagok építéshez, nem fémből;

falborítások építéshez, nem fémből; borítások építéshez, nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből;

mennyezetek, nem fémből;válaszfalak, nem fémből; építési panelok, nem fémből; vakolatanyagok kizárólag

építési vagy szerkezeti használatra; mész építési és szerkezeti anyagok; ajtótáblák, kapubéleletek, nem fémből;

ajtótokok, ajtókeretek, nem fémből; fal-panelek, nem fémből;fal-táblák, nem fémből; építési bitumenes papír;

karton építéshez, nem fémből; rácsozat, nem fémből; nemez építéshez; vakolat építési célokra; gipsz; vakolat;

tűzálló cementvakolatok; padlók, nem fémből; padlólapok; parkettalapok; műgyanta-felületűlemezek; parketták

fából; parketták és parketta alapozások; műanyag padlólapok; ablakok, nem fémből; ablakkeretek, ablaktokok,

nem fémből; szárnyasablakok, nem fémből; ablakvezető sínek, nem fémből; ablakkilincsek, nem fémből;

ablakkeret-görgők, nemfémből; ablakkeret-rendszer egységek, nem fémből; kerámia burkolólapok padlózathoz és

burkolathoz; kerámia burkolólapok padlózathoz és homlokzathoz; kerámia burkolólapok mozaikpadlókhoz és

borításokhoz; burkolólapok, nem fémből; tűzálló burkolólapok;gumi burkolólapok; mozaikpadlók, nem fémből;

padló burkolólapok, nem fémből; padló burkolólapok fából; műanyag burkolólapok; fali burkolólapok építéshez,

nem fémből; PVC-burkolólapok padlózat burkolásához; műanyag burkolólapok padlózat burkolásához;

faburkolólapok; megmunkált fa; építési fa; fűrészelt fa; félig megmunkált fa; alakításra alkalmas fa; mű-faanyag;

 többrétegű ragasztott fa; alabástrom.

 ( 111 )  205.942

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 01992

 ( 220 )  2011.07.04.

 ( 732 )  Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 ( 111 )  205.943
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 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 01802

 ( 220 )  2011.06.07.

 ( 732 )  Lajtamag Kft., Mosonmagyaróvár - Mosonudvar (HU)

 ( 740 )  dr. Vajda Sándor, Innováció Menedzsment Centrum 2008. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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.

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

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

 ( 111 )  205.944

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 00694

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Rózsahegyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ElastOffice

 ( 511 ) 9 Szervereken tárolt és összehangolt adatkezeléshez, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elektronikus

 termékek, eszközök.

35 Szervereken tárolt és összehangolt adatkezelést, fájlkezelést, valamint teljes üzleti adminisztrációt, átlátható,

biztonságos és naprakész vállalatirányítási módszertant támogató informatikai szolgáltatás nyújtása kereskedelmi

 vállalkozások működésének,vezetésének támogatása céljából.

38 Szervereken tárolt és összehangolt adatkezelést biztosító vállalatirányítási módszertant támogató informatikai

szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy elektronikus úton a szolgáltatást igénybe vevő kapcsolatot létesítsen,

illetve internetes üzenetetküldjön a szolgáltatást igénybe vevő másik félnek, aki szintén rendelkezik a

szolgáltatással, oly módon, hogy az egymással kapcsolatba kerülő személyek, szervezetek beazonosítása

 egyértelműen biztosítható.

 ( 111 )  205.945

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 01598

 ( 220 )  2011.05.23.

 ( 732 )  Souven-Air Kft., Herceghalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28 Magyarországról származó játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai
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 munkák.

 41 Magyarországgal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  205.946

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 01767

 ( 220 )  2011.06.07.

 ( 732 )  Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Közhasznú Kulturális Egyesület, Körmend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Gyüjtések szervezése.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; egészség(védő)

klubok [kondicionálás]; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fogadások tervezése [szórakoztatás];gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;

show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriókszolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások;

szabadidős szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók; szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 42 Rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  205.947

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02134

 ( 220 )  2011.07.05.

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)

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

 ( 541 )  GOLD LABEL RESERVE

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

 ( 111 )  205.948

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02133

 ( 220 )  2011.02.02.

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)

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

 ( 541 )  PLATINUM LABEL

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

 ( 111 )  205.949

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02280

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

 ( 541 )  Jutavit

 ( 511 )  5 Gyógynövények; gyógyteák; ásványi étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.
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 30 Fűszerek; tea.

 ( 111 )  205.950

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02482

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ATV START

 ( 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.951

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02483

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Zheng Ming Xue, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Paragh Györgyi, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

 ( 111 )  205.952

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02484

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Zheng Ming Xue, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Paragh Györgyi, Budapest

  

( 546 )

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M865



 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  205.953

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02489

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BEN, EGY TÖKÉLETES KEZDET

 ( 511 ) 29 Hús, hal, baromfi és vad, húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; tojások;

tejtermékek, kocsonyák, dzsemek, befőttek; tej és tejes italok; elsősorban a fent említett árukból fogyasztási célra

 készített termékek.

30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs, tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb

készítmények; kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsütemények; jégkrém; jég, fagylaltok;

méz; szirup; só, mustár; ecet,szószok; pesto, fűszerek; elsősorban a fent említett árukból fogyasztási célra

készített termékek. 

 ( 111 )  205.954

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02487

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  ATMA 2005 Oktatási Kft., Budapest (HU)

 Nemzetközi Masszázs Akadémia Kft., Budapest (HU)

 Nemzetközi Masszázs Oktatási Kft., Budapest (HU)

 Balance Program Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.955

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02488

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Griff Collection Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  ÚJ CENTRUM, A DIVAT VILÁGA

 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk.

 25 Ruházati termékek; cipők; kalapáruk.

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

 üzemeltetése és ezzel összefüggő reklámok.
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 ( 111 )  205.956

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02494

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  PROSTAGUTTA FÜZIKE

 ( 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 )  205.957

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02495

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  DIURO

 ( 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 )  205.958

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02496

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  CHOLAVIT

 ( 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 )  205.959

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02497

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  ROBOFITT

 ( 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 )  205.960

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02660

 ( 220 )  2011.08.23.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
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 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

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

 más osztályokba.

 29 Szalámi- és kolbászfélék, szárazáruk, vörösáruk.

 ( 111 )  205.961

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02662

 ( 220 )  2011.08.23.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Magyarországról származó papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló

 műanyagok, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 29 Magyarországról származó húskészítmények, töltelékáruk, májas, húskivonat.

 ( 111 )  205.962

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02663

 ( 220 )  2011.08.23.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Magyarországról származó papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló

 műanyagok, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 29 Magyarországról származó húskészítmények, töltelékáruk, májas, húskivonat.

 ( 111 )  205.963

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02666

 ( 220 )  2011.08.23.

 ( 732 )  Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  205.964

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02667

 ( 220 )  2011.08.23.

 ( 732 )  Norka-Net Szolgáltató Bt., Pécs (HU)

 ( 541 )  imami

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.965

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02669

 ( 220 )  2011.08.23.

 ( 732 )  Green FM Média Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; ásványvizek (italok), izotóniás italok, szénsavas italok, szódavizek.

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

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok

kölcsönzése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szponzorokfelkutatása; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 38 Rádióadás.

41 Hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; zene öszzeállítása, éjszakai klubok; diszkók szolgáltatásai; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-),

 elektronikus könyvek és folyóiratokon-line kiadása; könyvkiadás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások, éttermek, kávéházak.

 ( 111 )  205.966

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02674

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)
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 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pálinkák, brandyk; alkoholos italok, a sörök kivételével; szeszes italok; likőrök.

 ( 111 )  205.967

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02677

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Twist Advertising Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TANKOLJON CSOKOLÁDÉT!

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

 propaganda mások számára; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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 )  205.968

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02832

 ( 220 )  2011.09.07.

 ( 732 )  Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Spielmann Éva, dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  205.969

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02834
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 ( 220 )  2011.09.07.

 ( 732 )  Li Zongzhao, Budapest (HU)

 ( 541 )  AOSEN

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.970

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02836

 ( 220 )  2011.09.07.

 ( 732 )  Chen Kaiwen, Budapest (HU)

 ( 541 )  Maker's Myth

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 

 ( 111 )  205.971

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02985

 ( 220 )  2011.09.22.

 ( 732 )  Agrármarketing Centrum (AMC), Budapest (HU)

 ( 541 )  OMÉK Országos Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár

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

 ( 111 )  205.972

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02990

 ( 220 )  2011.09.22.

 ( 732 )  Ng Sio Peng, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.973

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 03154

 ( 220 )  2011.10.06.

 ( 732 )  Kalendart Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok.

 ( 111 )  205.976

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02361

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.977

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02362

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.978

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02363

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.979

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02364

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.980

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02365

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.981

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02366

 ( 220 )  2011.07.22.

 ( 732 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.982

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02371

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  G. GECCO Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HITCHINS

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.983

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02545

 ( 220 )  2011.06.02.

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

 ( 541 )  ÉMÁSZ e-Mobility

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás

 ( 111 )  205.984

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02373

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 )  AVEVIT

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

 anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M873



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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  205.985

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02376

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  Fejér Megyei Hírlap

 ( 511 ) 16 Folyóiratok, katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; revük (időszaki lapok);

naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok, öntapadó címkék (papíripari); papíráruk, plakátok;

 falragaszok papírból vagy kartonból;poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák.

35 Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások,

 vásárok; üzleti információk.

 38 Távközlés, különösen elektronikus úton biztosított szolgáltatások.

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

 lapterjesztések és ezzel összefüggő szolgáltatások.

 ( 111 )  205.986

 ( 151 )  2012.04.04.

 ( 210 )  M 11 02546

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Folyóiratok, katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; revük (időszaki lapok);

naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok, öntapadó címkék (papíripari); papíráruk, plakátok;

 falragaszok papírból vagy kartonból;poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák.

35 Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások,

 vásárok; üzleti információk.

 38 Távközlés, különösen elektronikus úton biztosított szolgáltatások.

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

 lapterjesztések és ezzel összefüggő szolgáltatások.

 ( 111 )  205.988

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 01997

 ( 220 )  2011.06.23.

 ( 732 )  LG Hausys, Ltd., Seoul, Yeongdeungpo-gu (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  19 Műmárvány, kő, műkő, megmunkált kő, építő kő.

 ( 111 )  205.989

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03033

 ( 220 )  2011.09.27.
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 ( 732 )  Digital Reality Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Sine Mora

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

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

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

szoftverek, rögzített; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel használhatók; video

 játékkazetták.

28 Építőjátékok; érembedobásos játékautómaták; játék autók; játék pisztolyok; játékautomaták, nem

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

játékszerek; karneváli álarcok; készülékekelektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel

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

 táblajátékok; társasjátékok; távirányítású játékjárművek.

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

biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési

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

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

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

 küldése.

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

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

kölcsönzése; játéktermi szolgáltatásoknyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás;

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

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

információk; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

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

átalakítása; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

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

számítógépes rendszerelemzés ; számítógéphardverrel kapcsolatostanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

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

 ( 111 )  205.990

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03032

 ( 220 )  2011.09.27.

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

 ( 541 )  Black Knight Sword

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

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

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

szoftverek, rögzített; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel használhatók; video

 játékkazetták.

28 Építőjátékok; érembedobásos játékautómaták; játék autók; játék pisztolyok; játékautomaták, nem

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

játékszerek; karneváli álarcok; készülékekelektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel

működtethetők; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek]; plüss játékszerek;
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 táblajátékok; társasjátékok; távirányítású játékjárművek.

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

biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési

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

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

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

 küldése.

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

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

kölcsönzése; játéktermi szolgáltatásoknyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás;

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

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

információk; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

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

átalakítása; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

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

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatostanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás;

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

 ( 111 )  205.991

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02538

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  Hámori Róbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; különösen bár szolgáltatások; éttermek; kantinok, büfék,

 étkezdék; kávéházak.

 ( 111 )  205.992

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02865

 ( 220 )  2011.09.09.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  
( 546 )

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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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 )  205.993

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02537

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  Hámori Róbert, Budapest (HU)

 ( 541 )  KŐLEVES

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; különösen bár szolgáltatások; éttermek; kantinok, büfék,

 étkezdék; kávéházak.

 ( 111 )  205.994

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03342

 ( 220 )  2011.10.18.

 ( 732 )  Fraser and Neave, Limited, Singapore (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásának közvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelési és projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés és elemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatos adókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azemlített szolgáltatásokra vonatkozó jelentések készítése; a

 fentiekre vonatkozó tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

43 Szállodai szobafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

 gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai.

 ( 111 )  205.995

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03196

 ( 220 )  2007.01.10.

 ( 732 )  CATALYSIS, S.L., Madrid (ES)

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

 ( 541 )  Cicatrix
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 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek, szappanok; illóolajok, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  205.996

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02861

 ( 220 )  2011.09.09.

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

 ( 740 )  dr. Kőrösy Gyula, Budapest

 ( 541 )  Ha az kell, hogy jó legyen.

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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.

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

 falikárpitok.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

 ( 111 )  205.997

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03346

 ( 220 )  2011.10.19.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 ( 111 )  205.998

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03194

 ( 220 )  2011.10.11.

 ( 732 )  Vortex Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Forrai Judit, Dr. Forrai Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REGENCY SUITES

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.999

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02523

 ( 220 )  2011.08.08.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Lactiv, a komplex családi probiotikum

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

gyógyászati használatra, bébiételek; étrendkiegészítők; probiotikumokat tartalmazó étrendkiegészítők; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  206.000

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02878

 ( 220 )  2011.09.09.

 ( 732 )  Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

   

( 546 )

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

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

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).

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

 ( 111 )  206.001

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02700

 ( 220 )  2011.08.25.

 ( 732 )  Solti András, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  XLS

 ( 511 ) 37 Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; hordozható illemhelyek, WC, zuhanyfülkék helyszíni

 szerelése, tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása, szállítása és elhelyezése építési területen, közterületen.

 39 Hulladékok szállítása és tárolása; kölcsönözhető WC fülkék szállítása és tárolása.

 43 Hordozható épületek, mobil WC és zuhanyfülkék bérlete.
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 ( 111 )  206.002

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02714

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  ETO FUTSAL CLUB, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Bábolna

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.003

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02712

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  KCC Corporation, Seoul, Seocho-gu, (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 27 Padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; lábtörlők; műgyep; linóleum; szőnyegburkolatok; gyékények;

szőnyegalátétek; szőnyegek; tapéták; geojeok [szalmafonatok]; tatami [japán padlószőnyeg]; fürdőszobai kilépők

 és szőnyegek.

 ( 111 )  206.004

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02706

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  Dai Wang Jue, Budapest (HU)

  
( 591 )

 ( 511 )  38 Távközlés.

 39 Szállítás.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  206.005

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03189

 ( 220 )  2011.10.10.

 ( 732 )  Subert István, Érd (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  GALATER

 ( 511 ) 19 Agyag, agyag téglákhoz, aszfaltok és aszfalt útburkolatok, bitumenek és bitumen építőanyagok, építőkövek,

terméskő, cement, cementlapok, habarcs építési célokra, kavics, murva, sóder, építési homokkő, homok,
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makadám, salak, salaktörmelék, nem fémbőlkészült nem világító nem mechanikus jelek, nem fémből készült nem

világító nem mechanikus útjelzők, jelzőtáblák, műanyagból készült útjelző lapok és útjelző táblák,

üveg-granulátumok utak jelzésére, világító útburkolatok, nem fémből készült útburkolatok,útburkoló- és útépítési

anyagok, nem fémből készült útmenti biztonsági korlátok, nem fémből készült aknafedlapok, nem fémből készült

belső borítólemezek építési célokra, bevonatok, nem fémből készült burkolatok, nem fémből készült

burkolólapok építésicélokra, nem fémből készült burkolólapok, nem fémből készült burkolólemezek, építőelemek

betonból, építési filc/nemez, fa útburkolatok, faburkolatok, felvonulási épületek barakkok, geotextilek

 építkezéshez, nem fémből készült padlóburkoló mozaiklapok.

37 Aszfaltozás, útburkolás, útépítés, útkarbantartás, jelek festése vagy javítása, úttisztítás, építkezések

felügyelete, építés, építési tárgyú információk, építőipari gépek kölcsönzése, gépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása, jelek festése vagyjavítása.

42 Anyagpróbák, különösen aszfalt- és bitumen keverékek, továbbá egyéb útburkolatok minőségével összefüggő

anyagvizsgálatok; útburkolatok, útpályák és egyéb vonalas létesítmények minőségellenőrzés; műszaki kutatások;

útépítéssel, utak karbantartásával,valamint felújításával összefüggő tervtanulmányok, számítások és

szakvélemények készítése; műszaki tervtanulmányok és mérnöki munkákkal kapcsolatos szakvélemények adása;

műszaki szakértői tevékenység; műszaki kutatások; építészet; építési tervkészítés;építészeti konzultációk;

földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; környezetvédelmi

 tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása és korszerűsítése; várostervezés.

 ( 111 )  206.006

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02531

 ( 220 )  2011.08.08.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s 100%, Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.007

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02864

 ( 220 )  2011.09.09.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

 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.
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 ( 111 )  206.008

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02709

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  KCC Corporation, Seoul, Seocho-gu, (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2 Festékek; vegyileg ellenálló festékek; víztisztító festékek; vízálló festékek; alsó hajótest festékek; enyvfestékek

[vízzel hígítható festékek]; olajfestékek; festékek gépkocsik számára; festékek hajók számára; festékek

előbevonattal ellátott fémekszámára; porbevonatok; tűzálló festékek; alapozófestékek; bevonóanyagok [festékek];

műgyanta festékek; fluoreszkáló festékek; lerakodásgátló és benövésgátló festékek; színezékek kerámiához;

festékek gépjárműjavításhoz; fabevonók [festékek]; kencék;tinktúrák; színezőanyagok; porfestékek; lakkok;

bevonókittek; felületkészítő kittek; konzerválószerek; rozsda elleni védőszerek konzerváláshoz; fakonzerváló

 termékek; korróziógátló készítmények.

 ( 111 )  206.009

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03340

 ( 220 )  2011.10.18.

 ( 732 )  Fraser and Neave, Limited, Singapore (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásának közvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelési és projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés és elemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatos adókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azemlített szolgáltatásokra vonatkozó jelentések készítése; a

 fentiekre vonatkozó tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

43 Szállodai szobafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

 gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai.

 ( 111 )  206.010

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03347

 ( 220 )  2011.10.19.
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 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONBONETTI SZALONCUKOR VALÓDI CSOKOLÁDÉVAL

 ( 511 ) 30 Magyarországról származó kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, csokoládés áruk, édességek,

bonbonok (cukorkák), cukor, cukoráruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán, nádcukor szirup,

pralinék, töltött cukorkák, fondan, édesiparitermékek, gabonapelyhek és gabonapelyhekből készült készítmények.

 ( 111 )  206.011

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03037

 ( 220 )  2011.09.27.

 ( 732 )  Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 541 )  TESCO UTAZÁS

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.012

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03029

 ( 220 )  2011.09.27.

 ( 732 )  Minauf Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; különösen masszázs szolgáltatás; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  206.013

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03353

 ( 220 )  2011.10.19.

 ( 732 )  Első Magyar Konszolidátor Zártkörűen Működő Rt., Rétság (HU)

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

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

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 )  206.014

 ( 151 )  2012.04.10.
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 ( 210 )  M 11 02715

 ( 220 )  2011.08.26.

 ( 732 )  Kovács Attila Valentin, Békés (HU)

 ( 541 )  V-Smith

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; bélések készruhákhoz [ruházat

részei]; bodyk [alsóruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fülvédők; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdősapkák; harisnyanadrágok;harisnyák; ingek; izzadságfelszívó alsóneműk; izzadságfelszívó

harisnyák; kabátok; kesztyűk; kezeslábasok; melegítők, szvetterek; nadrágok; női ruhák; pólók; pulóverek;

 sapkák; sálak; tornaruházat; vízhatlan ruházat; zoknik.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások

számára; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése; reklámanyag naprakészállapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

 áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; számlázás.

 41 Diszkók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  206.016

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02795

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  FrontEndART Szoftver Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.017

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02240

 ( 220 )  2011.07.14.

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

 ( 541 )  EXTIREL

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  206.018

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02952

 ( 220 )  2011.09.20.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 )  206.019

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03105

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ÁLLATI SZTÁROK

 ( 511 ) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógép program és szoftver, pénzbedobással működő készülékek, világító és

 mechanikus táblák.

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

termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádiós- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  206.020

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03272

 ( 220 )  2011.10.17.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELOO

 ( 511 )  32 Szénsavas italok, alkoholmentes italok.

 ( 111 )  206.021

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02786

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  Dvoracsek György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; tanítási és oktatási anyagok; albumok; csomagolópapír; folyóiratok; füzetek; katalógusok; képek;

könyvek; litográfiák; magazinok, időszaki lapok;naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;

plakátok, falragaszok, szórólapok; italalátét papírból, szalvéták; újságok; üdvözlőlapok/kártyák; papír zászlók;

lovaspóló sporttal, lovaspólóval és borral/borkultúrával foglalkozó kiadványok,magazinok, időszaki lapok,

 újságok, plakátok, falragaszok, szórólapok, katalógusok, könyvek.

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

lebonyolítása; élő előadások szervezése és bemutatása; lovaspóló klub, lovaspóló pálya, lovarda üzemeltetése;
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hangversenyek, előadó-estek szervezéseés bemutatása; klub szolgáltatások (szórakoztatás, oktatás, sportág részére

utánpótlás nevelése, hagyomány ápolás, borkultúra bemutató- oktatás); kulturális és/vagy nevelési célú

kiállítások, rendezvények szervezése és lebonyolítása; rádió- éstelevízióprogramok szervezése, készítése;

sportversenyek rendezése; sport edzőtábori szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások nyújtása; rendezvények,

találkozók lebonyolítása; szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; versenyek szervezése; videofilmezés,videofilm

gyártása; lovaspóló sportbemutatók, edzőmérkőzések, -sportversenyek és borbemutatók, borkiállítások,

borkóstolók szervezése és lebonyolítása; lovarda, aréna, más helyszín bérlése; lovaspóló sport oktatása,

lovastábori szolgáltatások; lovaspólórendezvények és borkiállítások közös, együttes szervezése a sportág, a

 borkultúra népszerűsítésére, az utánpótlás felkutatása és a hagyomány ápolás céljából.

43 Vendéglátás; időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; panziók; hotelek; szállodai

szolgáltatások; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar; lovaspanzió; lovaspóló rendezvényhez

helyszín kölcsönzése, bérbeadása;lovaspóló - borkóstoló rendezvényhez helyszín biztosítása, kölcsönzése;

lovaspóló bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken vendéglátói, éttermi, bár szolgáltatások, tevékenységek

 biztosítása, ellátása; borbemutatók, borkóstolók, borkiállítások szervezéseés lebonyolítása lovas-helyszíneken.

 ( 111 )  206.022

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02604

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  Backshop Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov 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.

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.023

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02612

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  E-Casino Szakmai Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  206.024

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02793

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  WBSnet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

szolgáltatások úgymint élelmiszer, élelmiszerbolt, háztartási cikk, vendéglátás, alkohol-, dohány-, kisállat

felszerelések, virág és ajándék; onlineadatbázis kereskedelmi üzletekről; kereskedelmi üzletek adatainak online

megjelenítése; nyereményjátékok és törzsvásárlói programok szervezése termékek és szolgáltatások

népszerűsítésére; internetes portál a kereskedelmi szolgáltatók és gyártókreklámozására és népszerűsítésére;

különböző termékek és szolgáltatások összegyűjtése és közös megjelenítése, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek

számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az termékeket és

szolgáltatásokat;éttermek és éttermi házhozszállítás részleteinek és menüinek listázása az interneten; éttermek és

éttermi házhozszállítás címtár- és keresési szolgáltatásai; éttermek és éttermi házhozszállítás közvélemény

kutatásai; éttermek és éttermi házhozszállításipari statisztikái; internetes reklámozási szolgáltatások éttermek és

éttermi házhozszállítás számára; a fogyasztók által fogyasztói kutatás céljából készített, éttermekre és éttermi

 házhozszállításra vonatkozó kritikák;éttermek és éttermiházhozszállítás rendeléseinek beszerzése.

38 Telekommunikáció; a fogyasztók által készített, éttermekre és éttermi házhozszállításra vonatkozó kritikák

 továbbítása; a fogyasztók által készített, online kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó kritikák továbbítása.

 39 Szállítás/szállítmányozás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, beleértve a villákat, lakásokat, vidéki

kúriákat, apartmanokat; foglalási szolgáltatások éttermekre és éttermi házhozszállításra vonatkozóan; étterem,

 éttermi házhozszállításiszolgáltatások.

 ( 111 )  206.025

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02949

 ( 220 )  2011.09.20.

 ( 732 )  Román István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátási szolgáltatások(élelmezés) ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  206.026

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02789

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  Rex Kutyaotthon Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Haba Gábor, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  31 Kutya- és macskaeledel.

 41 Oktatás, állatidomítás, kutyakiképzés.

 44 Állatmenhely, állatorvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.027

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03115

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  Savaria Ipartechnika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 111 )  206.028

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02790

 ( 220 )  2011.09.05.

 ( 732 )  Rex Kutyaotthon Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Haba Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Állatmentés.

 41 Oktatás, állatidomítás, kutyakiképzés.

 44 Állatmenhely, állatorvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.029

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 01708

 ( 220 )  2011.06.02.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  206.030

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 01709

 ( 220 )  2011.06.02.

 ( 732 )  Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  206.031

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02958

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 )  206.032

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03104

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  NASI

 ( 511 ) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógép program és szoftver, pénzbedobással működő készülékek, világító és

 mechanikus táblák.

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

termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádiós- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  206.033

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03109

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  ELSNER DENT Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Aranyat tartalmazó fogászati amalgámok; fogászati amalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati lakkok;
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fogászati lenyomatanyagok; fogászati masztixok; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyagok; fogzást

elősegítő készítmények; gyógyszerek fogászatihasználatra; kaucsuk fogászati használatra; mintázóviasz fogászati

 használatra; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; porcelán fogászati protézisekhez.

10 Fogászati készülékek, elektromos; fogászati készülékek és eszközök; fogászati tükrök; fogfúrók; fogorvosi

székek; fogszabályozó készülékek; fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk; székek orvosi vagy fogászati

 használatra.

 40 Fogtechnikusi szolgáltatások.

 44 Fogászat.

 ( 111 )  206.034

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02794

 ( 220 )  2011.09.22.

 ( 732 )  Szloboda Balázs, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Egészségügyi készülékek és berendezések.

 ( 111 )  206.035

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03263

 ( 220 )  2011.10.17.

 ( 732 )  Szávó Tamás Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máté Szabolcs, Máté 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.

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.

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

 ( 111 )  206.036

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03422

 ( 220 )  2011.10.26.

 ( 732 )  Földesi Zsuzsanna Tünde, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Székely Éva, Budapest

 ( 541 )  Maharaja Curry-King

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; rákok, garnéla rákok és rákfélék; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségek; konyhakerti növények; datolya, dió, mandula, mazsola; gyümölcspépek és

gyümölcssaláták, paradicsompüré; zselék,lekvárok, dzsemek és kompótok; tojások, tojáspor, tej és tejtermékek;

 étkezési olajok és zsírok, napraforgó- és olívaolaj; a felsoroltak felhasználásával készített ételek.

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

kenyér, kenyér kovász nélkül, lepények, tésztafélék, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz,

melaszszirup; élesztő, sütőporok;só, mustár; ecet, fűszerek és fűszerkeverékek, bors chutney, curry fahéj,
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gyömbér, kurkuma, sáfrány, szegfűszeg, szerencsedió, vadon élő fűszernövények, fűszeres mártások; fűszerek;

 jég.

43 Vendéglátóipar (élelmezés), éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek,

nyitott konyhák főzőbemutatókkal; ételek elvitelre és házhozszállítással; időleges szállásadás, helyfoglalás

 panziókban és szállodákban, motelek,panziók, szállodai szolgáltatások, rendezvényhez termek kölcsönzése.

 ( 111 )  206.037

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 03113

 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  IQ-Profit Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  IQ-PROFIT

 ( 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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  206.038

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02605

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  OMV Hungária Ásványolaj Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  tankoljon kevesebbért Avanti!

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 39 Szállítás, töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékeken és/vagy közúti szállítással.

 ( 111 )  206.039

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 10 03867

 ( 220 )  2010.12.20.

 ( 732 )  Caffé Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Művész Kávéház

 ( 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).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  206.040

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02791

 ( 220 )  2011.09.05.

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

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

35 Reklámozás, beleértve a weboldalakon, valamint külső és belső falfelületeken történő megjelenítési is;

 kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

 ( 111 )  206.041

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 01707

 ( 220 )  2011.06.02.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  206.042

 ( 151 )  2012.04.10.

 ( 210 )  M 11 02600

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  Dohányos László Árpád, Békéscsaba (HU)

 Bondár Balázs, Doboz (HU)

 Szabó Ábrahám, Békéscsaba (HU)

 Murzsicz Norbert, Békéscsaba (HU)

 Máté Gergő László, Békéscsaba (HU)

 Szombathelyi Dávid, Békéscsaba (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.043

 ( 151 )  2012.04.12.

 ( 210 )  M 11 01894

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

 ( 740 )  dr. Lantos Judit ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok kizárólag személyes használatra; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó (hajápoló)

szerek; fogkrémek; bébi kozmetikumok, könnymentes sampon, bébi olaj, szappanmentes szappan, bébi testápoló,

 bébi testápoló, bébi fürdető, bébibőrkiütés elleni ápoló krém.

 ( 111 )  206.049

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02103

 ( 220 )  2011.07.05.

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

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; eladási propaganda mások számára;

hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése,szerkesztése, kirakatrendezés, áruk bemutatása kommunikációs

 médiában, kiskereskedelmi célokból.

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; információs szolgáltatások internet útján,

fórumok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások,

internetes oldalak létrehozása ésműködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet

 útján.

 ( 111 )  206.050

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 01386

 ( 220 )  2011.05.04.

 ( 732 )  dr. Szentiványi János, Budapest (HU)

 Szöllősy János, Budapest (HU)

 ( 541 )  HUMICIN

 ( 511 )  3 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; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek); étrendkiegészítők, rágógumi gyógyászati használatra.

 31 Állateledel; hobbyállat étel, étrendkiegészítők állatoknak, takarmány kiegészítő és takarmány.

 ( 111 )  206.051

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02647

 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  Prima Ingatlan Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  206.052
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 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02650

 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  THE GILLETTE COMPANY, Boston, Massachusetts (US)

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

 ( 541 )  ORANGE BURST

 ( 511 )  3 Kölnivizek és toalettvizek.

 ( 111 )  206.053

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 01744

 ( 220 )  2011.06.06.

 ( 732 )  Cseke (Csekő) Sándor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Faragó István, Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

  ( 546 )

 ( 511 )  16 Magyarországról származó lapok.

 ( 111 )  206.054

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 11 02656

 ( 220 )  2005.07.22.

 ( 732 )  P7S1 Broadcasting Europe B.V., Amsterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektronikus és digitális kiadványok,

 adathordozón vagy egyéb módon.

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

termékek, beleértve könyvek, újságok, folyóiratok, útmutatók, programfüzetek, brossurák, katalógusok, és egyéb

 kiadványok; tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek; elektronikus játékok, kivéve azokat, amelyek kizárólag a TV-hez csatlakoztatva

 működnek; más osztályba nem tartozó sportcikkek; játékkártyák.

35 Reklám és reklám ügynökségek; reklám és terjesztési propaganda; reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi

ügyletek; adminisztráció; adatbázis elkészítése és karbantartása, többek között a szórakoztató ipar, szórakoztatás,

rádió- és televízióprogramok,játékfilmek, szállítás, közlekedés, utazás és időjárás területén; kereskedelmi és

reklám célú vásárok és kiállítások rendezése; aukciók és reklám célú rendezvények szervezése; tájékoztatók

szervezése kereskedelmi rendezvények keretén belül; piacfelmérése, piackutatás és elemzés; közvélemény

kutatás; iratok másolása, sokszorosítása; a fent felsorolt szolgáltatások rádió, televízió, teletext és internet,

 valamint egyéb hálózat felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb módon történőbiztosítása.

36 Pénzügyi ügyletek; adóügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; a tőke és részvény vétel és eladás

közvetítése; vagyon kezelés; biztosítás; ingatlan bérlés; tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatásokkal

 kapcsolatosan; üzletrész kezelésérevonatkozó szolgáltatások.

38 Távközlés; rádió és televízió közvetítés; hang-, szöveg- és/vagy kép közvetítése műhold segítségével; telex,

távirat, telefon, rádió, rádiótelefon, távírás szolgáltatások; internet kapcsolat létesítése (úgynevezett Internetre

való felmenés biztosítása);távközlési készülékek kölcsönzése; hírügynökségek; a fent felsorolt szolgáltatások
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rádió, televízió, teletext és internet, valamint egyéb hálózat felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb

 módon történő biztosítása.

41 Nevelés, szórakoztatás; rádiós, televíziós audiovizuális, zenei, szórakoztató és színházi programok

összeállítása, elkészítése és előadása; filmek és videók készítése; sport, kulturális, zenei és oktatási célú

rendezvények szervezése; kulturális ésoktatási célú kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; információ

biztosítás a szórakoztatóipar, szórakoztatás, rádió és televízió programok, filmek, kultúra, nevelés, szórakoztatás

és sport (tartalom) területén; film és videó kölcsönzés; színpadidekoráció kölcsönzés; könyvek, újságok,

magazinok, útmutatók, programfüzetek és egyéb kiadványok nyomtatása, kölcsönzése és terjeszése; nyomtatvány

kiadási szolgáltatások; LOTTO szolgáltatások; a fent felsorolt szolgáltatások rádió, televízió, teletextés internet,

valamint egyéb hálózat felhasználásával történő elektronikus vagy egyéb módon történő biztosítása; kiadói

 szolgáltatások; fénykép, film és videó riportok készítése; fényképezés.

 42 A szerzői jogi védelem biztosítása, jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.066

 ( 151 )  2012.04.16.

 ( 210 )  M 09 03323

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magyarok a piacon

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

A rovat 194 darab közlést tartalmaz. 
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