
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  205.761

 ( 151 )  2012.05.07.

 ( 210 )  M 11 02101

 ( 220 )  2011.07.01.

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

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PURE FUN

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

 áru).

 ( 111 )  206.697

 ( 151 )  2012.07.16.

 ( 210 )  M 11 03847

 ( 220 )  2011.12.01.

 ( 732 )  Grozdics Gabriella, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pro-CO

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.848

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 03534

 ( 220 )  2011.11.08.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Öngondoskodási Index

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

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

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

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

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

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármű

lízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak

(betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás-ingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing,

ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása

 és -vétele.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és
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banki szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

felnőttoktatás; pénzügytörténetigyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 111 )  206.882

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 03858

 ( 220 )  2011.12.02.

 ( 732 )  Exim Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Royka György, Hévízgyörk

  ( 546 )

 ( 511 )  40 Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; műszaki szakértői

 tevékenység; kutatás és fejlesztés másokrészére.

 ( 111 )  206.883

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 03527

 ( 220 )  2011.11.08.

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények.

 35 Vitaminkészítmények reklámozása, kereskedelme.

 ( 111 )  206.884

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 03369

 ( 220 )  2011.10.20.

 ( 732 )  Evergreen Kft., Tata (HU)

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  206.885

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 03687

 ( 220 )  2011.11.21.

 ( 732 )  FEBA 2000 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. Kaló István, Eger

  

( 546 )

 ( 511 ) 2 Alizarinfestékek; alumíniumfestékek; alumíniumpor festéshez; anilinfestékek; arany fénymáz (kerámia);

aranyozó festékek, aszfaltfesték; auramin (aranyfesték); azbesztfestékek; baktériumölő festékek; bevonóanyagok

(festékek); bevonóanyagokaszfaltpapírlemezhez (festékek); bőripari tinták; bronzpor; cink-oxid (porfesték);

cipőszínezékek; enyvfestékek; ezüstemulziók (porfestékek); ezüstfesték kerámiákhoz; ezüstfólia (sztaniol);

ezüstöző porok; ezüstpaszta; élelmiszer-színezékek; fabevonók(festékek); fafestékek (híg); fakonzerváló olajok;

fakonzerváló termékek; falfestékek; fa pác; fehér színezékek, fehér festékek; fekete színezék vagy festék;

festékek*; festőfa; festőfa kivonatok; fémek elhomályosodása elleni készítmények; fémek fóliaalakjában festők,

dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek számára; fémek poralakban festők, dekorátorok, nyomdászok és

képzőművészek részére; fémvédő szerek; fixálóanyagok (lakkok); fizetin (színezék); glazúrok (bevonóanyagok);

gumigutti festéshez;gyanta, kolofónium; hígító anyagok festékekhez; hígító anyagok lakkokhoz; indigó

(színezék); italszínezékek; kanadabalzsam; karamell [élelmiszerszínezék]; karbonil fakonzerváló szerként;

kármin; kék színezékek, festékek; kobalt-oxid (színezék); kopál;kopállakk; korom (fekete porfesték); korom

(színezék); korróziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; kötőanyagok festéshez; kreozot fa

konzerválásához; kurkuma (színezék); lakkok; lakkok bronzzal való bevonáshoz; lámpakorom;

likőrszínezékek;malátakaramell (élelmiszer-színezék); malátaszínezékek; maratóanyagok bőrökhöz;

maróanyagok; masztix (természetes gyanta); metszetnyomó festék; mészlé; mésztej; mézgagyanták; narancsszínű

ólom-oxid; nyomdafesték; nyomdai pépek (tinták); olajos masztix(ragacs); ólomfehér, ólom-karbonát;

orleánfesték, (u)ruku; papír húsvéti tojások színezésére; platina fémmáz (kerámiához); porfestékek, pigmentek;

rozsda elleni olajok; rozsda elleni védőszerek; rozsda elleni zsírok; rögzítőszerek (fixatívok)vízfestékekhez;

sáfrány (színezék); sellak; sörszínezékek; sűrítőanyagok festékekhez; szandarakgyanta; sziena-barna festék;

szikkatívok, szárítóanyagok festékekhez; színezékek; színezékek alapozófestéshez; színezékek kerámiához;

színezőanyagok *;szömörce, szumak lakkokhoz; tapéták eltávolítására szolgáló készítmények; természetes

gyanták nyers állapotban; tinktúrák; tinták állatok megjelölésére; tinták kikészített bőrökhöz; titán-dioxid

(porfesték); tonerek (tinták) fénymásoló gépekhez, tűzállófestékek; üvegkitt; vajszínezékek; vaslakk;

 védőbevonatok járműalvázakhoz; zománcok (mázak); zománcok, mázak festéshez.

8 Aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák, ácsfúrók; állatállomány megjelölésére szolgáló eszközök állatnyíró

eszközök, állatok lenyúzására szolgáló szerszámok és eszközök; árak (szerszámok), ásók (kéziszerszámok), ásók

[szedőgépek] (kéziszerszámok); bárdok(szerszámok); bélyegvasak (tűzi);bélyegzők (szerszámok); bélyegzővasak

(kéziszerszámok); bogáncsirtó kések [kéziszerszámok]; bor lefejtésére, dekantálására szolgáló kézi eszközök,

borotvafenő szíjak, borotvapengék, borotvatokok, borotvák, elektromos vagynem elektromos; bőrcsipeszek

(manikűrkészletben) bújtató árak, cipőformák (cipészszerszámok), cukorfogók (csipeszek), csavarhúzók,

csavarkulcsok, villáskulcsok (kéziszerszámok), csavarmenetvágók (kéziszerszámok); csákányok, csákányok,

fejtőkalapácsok(kéziszerszámok); csigafúrók (kéziszerszámok), csipeszek, fogók; csiszolókorongok; csődaraboló
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eszközök; csőfogók (kéziszerszámok); csővágók (kéziszerszámok); diótörők, nem nemesfémből; döngölők

(kövezők szerszámai); döngölők, sulykolók (kéziszerszámok);dörzsárak, lyuktágítók; drót- és fémszalag-feszítők

(kéziszerszámok) emelők; evőeszközök (kések, villák és kanalak); evőeszközök *; ezüstneműk (kések, villák és

kanalak), élező eszközök; élező kerekek (kéziszerszámok); fakalapácsok (kéziszerszámok);fecskendők

inszekticidek (rovarirtószerek) permetezésére; fejszék; fejszék, bárdok; fejtőkések, faragókések; fejtőkések,

faragókések (kéziszerszámok); fenőacélok; fenőeszközök; fenőszíjak bőrből; fémfúrók (kéziszerszámok); finom

csipeszek; fogók;formázóvasak; fúrófejek (kéziszerszámok); fúróperselyek; fúrórudak, fúróorsók, fúróvasak

(szerszámok részei), füllyukasztó készülékek, fűnyírógépek (kéziszerszámok), fűrészek (kéziszerszámok),

fűrészkeretek, fűrészlapok (kéziszerszámok részei), fürtszedőkések; gallyazó kések; gerebenek (kéziszerszámok);

gereblyék (kéziszerszámok); gravírozó tűk; gyaluk; gyaluvasak; gyertyakoppantók (ollók); gyémántok

üvegvágáshoz (kéziszerszámok részei); gyomirtó (villás) kapák (kéziszerszámok); gyomkapák,

irtókapák(kéziszerszámok); gyújtólyuk tisztítótűk (kéziszerszámok); gyümölcsszedő szerszámok; gyűrűs

menetmetszőfejek; hajnyíró gépek, elektromos és nem elektromos; hajsütővasak; halászszigonyok; hasítóbárdok;

homorú vésők; hornyoló kalapácsok (kéziszerszámok);hornyolóvésők; horonygyaluk; horonygyalukések;

hosszabbítok menetfúrókhoz; husángok; húsdarálók (kéziszerszámok) húsoló kés; húsvágó bárdok (kések);

irtókapák; ívfűrészek; jégcsákányok; kacsozókések; kalapácsélezők; kalapácsok (kéziszerszámok); kanalak*;

kardhüvelyek; kardok; kaszagyűrűkkaszakövek, kaszák, kádárbárdok (kéziszerszámok), keretek kézifűrészekhez,

kerti ollók, kerti szerszámok (kézzel működtetett), kések *, készülékek növények parazitáinak irtására, kézi ásók

(kertészethez), kéziemelők, kézi fúrók, kézi hajsütő eszközök, nem elektromos, kéziszerszámok köszörüléshez;

kézzel működtetett kéziszerszámok; kézzel működtetett mezőgazdasági eszközök; kézzel működtetett pisztolyok

masztix extrudálására; kis kaszák, sarlók; konzervnyitók,nem elektromos; körkések (szerszámok);

körömcsipeszek; körömfényesítők (elektromos vagy nem elektromos); körömreszelők, körömreszelők

(elektromos), körömvágók (elektromos vagy nem elektromos), köszörűkövek, fenőkövek; kőtörő kalapácsok;

kőtörők(kalapácsok); lapátok (kéziszerszámok); lombfűrészek; lyukasztóeszközök; lyukasztógépek

(kéziszerszámok); lyukasztók (kéziszerszámok); lyukasztóvas, fúró (ácsé); lyukjelölő tűk (kéziszerszámok);

macheték (hosszú élű kések); manikűrkészletek;manikűrkészletek (elektromos); marógépek (kéziszerszámok);

mellfurdancsok; mellfúrók (kéziszerszámok); menetfúrók, menetvágók (kéziszerszámok); menetjegy-lyukasztó

eszközök; metszőollók, kerti ollók; nyeles vésők; nyírógépek (kéziszerszámok); nyírógépekállatok számára

(kéziszerszámok); nyírópengék; nyomófejek (kéziszerszámok); ollók *; oltókések; ostyasütő formák;

osztriganyitók; öntőkanalak; öntőkanalak, öntőüstök (szerszámok); palettakaparó kések; patareszelők;

pedikűrkészletek; pengeélező eszközök;pengék (fegyverek); pengék (kéziszerszámok); pikkelyező kések;

piszkavasak; pisztolyok (kéziszerszámok) pörölyök (nagy kalapácsok) pumpák (kéziszerszámok) reszelők;

reszelők (kéziszerszámok); reteszek, rögzítőhorgok (kéziszerszámok); réselőrudak;rovarirtó permetezők

(kéziszerszámok); sarlók; satuk; simítóvasak; spatulák, simítólapátok (szerszámok); sütővasak; szablyák;

szakállnyírók; szám beütő szerszámok; szegecselőgépek (kéziszerszámok); szegecselőkalapácsok;

szegecselőkalapácsok[kéziszerszámok]; szegecselőkalapácsok (kéziszerszámok); szekercék; szemcséző/érdesítő

kalapácsok; szemzőkések; szigonyok; szorítókeretek (ácsok vagy asztalosok részére) szöghúzók

(kéziszerszámok) szögkiemelők szögmérők (szerszámok) szőlőkapák(kéziszerszámok); szőrtelenítő csipeszek,

szőrtelenítő eszközök, depilálók (elektromos és nem elektromos), szuronyok, taglózó eszközök (vágóhidakon),

tágító eszközök (kéziszerszámok), tokmányok, kaszakőtokok, tömörítő/zömítő eszközök,

törőmozsarak,tűbefűzők, tűreszelők, üreges fúrók (kéziszerszámok), üvegeskalapácsok, vadászkések,

vakarókések, vakolókanalak, vasalók (nem elektromos kéziszerszámok), vasalók (nem elektromos), vágóállatok

lenyúzására szolgáló szerszámok és eszközök, vágóállatoklevágására szolgáló berendezések és szerszámok,

vágóeszközök (kéziszerszámok) vágófegyverek (nem lőfegyverek) vágószerszámok *; vágószerszámok,

forgácsolószerszámok (kéziszerszámok) ványolószerszámok (textilipar) venyigenyíró gépek vésők

(ollók),vésőszerszámok [kéziszereszámok] villák, villák (evőeszközök) vonókések, hántolókések zöldségaprítók

 zöldségvágók zsebkések, bicskák.

35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adóbevallások elkészítése állásközvetítő irodák árubemutatás
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áruminták terjesztése árverés becslés kereskedelmi ügyletekben bérszámfejtés; eladási propaganda (mások

számára) fénymásolás; fénymásoló gépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások;

gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

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

kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

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

közvélemény kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;lábon álló fa értékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; munkaerő-toborzás; önköltség-elemzés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

(röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai

üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;szövegfeldolgozás;

tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető

személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-előfizetések intézése (mások számára);

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

és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 ( 111 )  206.886

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04005

 ( 220 )  2011.12.14.

 ( 732 )  RÉZKAKAS V. KERÜLET Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  RÉZKAKAS BISZTRO

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

 ( 111 )  206.887

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04007

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  Pharmanox Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Bátorliget (HU)

 ( 740 )  dr. Krisztián Anikó, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

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

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

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  206.888

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 12 00077

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Védd a védtelent, mert kötelességünk segíteni!

 ( 511 ) 31 Magok, valamint mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta; állateledel.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, állatjóléti telep működtetése.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; kisállat felügyelet helyben.

 ( 111 )  206.889

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 12 00074

 ( 220 )  2012.01.10.

 ( 732 )  Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Felcsút (HU)

  

( 546 )

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

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

 valamennyi áru).

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés.

 ( 111 )  206.890

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 12 00235

 ( 220 )  2012.01.25.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3 Fogtisztító szerek, gyógyhatással nem rendelkező szájvizek, fogfényesítők, fogporok.

21 Fogkefék; fog-, nyelv és fogínytisztító és ápoló eszközök és termékek; nem nemesfémből készült fogvájók,

 fogkefe- és fogvájótartók, fogselyem, toalett eszközök.

 ( 111 )  206.891

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04008

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  CONFECTOR Mérnök Iroda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Confector
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 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; ablakkeretek, ablaktokok, ablakok nem

fémből; ajtókeretek, ajtótokok, ajtók, nem fémből; redőnyök, nem fémből; zsaluk, spaletták, nem fémből;

 burkolatok (építés) nem fémből.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; építés; falazás; külső és belső festés; vakolás(i

 munkák); épületek karbantartása.

42 Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység; építési tervkészítés; építészet; építészeti

 konzultáció; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógép programozása.

 ( 111 )  206.892

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 12 00241

 ( 220 )  2012.01.26.

 ( 732 )  Café Reklám Reklámügynökségi és Filmszolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 591 )

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára;csomagolástervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  206.893

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04009

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  CONFECTOR Mérnök Iroda Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült hordozható szerkezetek; ablakkeretek, ablaktokok, ablakok nem

fémből; ajtókeretek, ajtótokok, ajtók, nem fémből; redőnyök, nem fémből; zsaluk, spaletták, nem fémből;

 burkolatok (építés) nem fémből.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; állványozás; építés; falazás; külső és belső festés; vakolás(i

 munkák); épületek karbantartása.

42 Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység; építési tervkészítés; építészet; építészeti

 konzultáció; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógép programozása.

 ( 111 )  206.895

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04013

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  J-Technik Forgácsoló, Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Kft., Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40 Nyomdai szolgáltatások; fémmegmunkálás.

 ( 111 )  206.896

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04019

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékébenszereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.897

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04020

 ( 220 )  2011.12.16.

 ( 732 )  CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csevár Antal, Pilisvörösvár

 ( 541 )  CIG PANNÓNIA

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.898

 ( 151 )  2012.07.24.

 ( 210 )  M 11 04173

 ( 220 )  2011.12.22.

 ( 732 )  Collective Licensing International, LLC, Englewood, Colorado (US)

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

 ( 541 )  AIRWALK

 ( 511 ) 25 Lábbelik és ruházat. 

 ( 111 )  206.919

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 09 02827

 ( 220 )  2004.07.09.

 ( 732 )  Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim (DE)

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

 ( 541 )  RE-MODEL

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások; orvosi és gyógyszerészeti információk rendelkezésre bocsátása az interneten.

 ( 111 )  206.920

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 04242

 ( 220 )  2011.12.30.

 ( 732 )  Gyémánt László, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; nevelési és sportcikkek.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  206.922

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02469

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  dr. Szilágyi István, Dévaványa (HU)

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

 ( 541 )  Federol Sebolaj

 ( 511 )  5 Sebolaj.

 ( 111 )  206.923

 ( 151 )  2012.08.03.
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 ( 210 )  M 11 04246

 ( 220 )  2011.12.30.

 ( 732 )  dr. Asztalos Tamás, Nyíregyháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok.

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 44 Orvosi szolgáltatások; fogorvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  206.925

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 04088

 ( 220 )  2011.12.21.

 ( 732 )  dr. Gergye Miklós ev., Gyenesdiás (HU)

  ( 546 )

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

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

 használatra; ajakrúzsok.

 ( 111 )  206.926

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02971

 ( 220 )  2011.09.22.

 ( 732 )  EDUTAX Ügyviteli, Képzési Oktatási és Tanácsadó Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

42 Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 111 )  206.927

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 01933

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Tamus-Demény Kata, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Élő növények és virágok.

 35 Virágdekorációk virágüzletben való értékesítése.

 44 Virágdekorációk és egyéb dekorációk készítése.

 ( 111 )  206.928

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02973
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 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.929

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 04248

 ( 220 )  2011.12.30.

 ( 732 )  Gombos és Tóth Bt., Hajdúdorog (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  206.930

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02975

 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  Maradj talpon!

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 38 Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.931

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02974

 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  Van képünk hozzá

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.933

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02976

 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  MM - a megoldások magazinja

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.934

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02969

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  Kuti Gábor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.935

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02977

 ( 220 )  2011.09.22.

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

 ( 541 )  DTK

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  206.936

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 03931

 ( 220 )  2011.12.12.

 ( 732 )  United Consult K2 Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsuzsanna, Dr. Nagy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

vezetésére, kapcsolására,átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések ésszerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

 készülékek.

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

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.937

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 04094

 ( 220 )  2011.12.21.

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

 ( 740 )  dr. László Judit, László Judit Ügyvédi Iroda, 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 (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  206.938

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02964

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  HEXE PLUSZ Kft., Ráckeve (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
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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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.939

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02646

 ( 220 )  2011.08.19.

 ( 732 )  Bolyki Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ágoston Alexandra, Ágoston 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás). 

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.940

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 03452

 ( 220 )  2011.10.28.

 ( 732 )  Élő Bolygó Alapítvány, Szentgál (HU)

 ( 740 )  dr. Gabos Szilvia, Budapest

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 16. szám, 2012.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1655



 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

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

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

 szereplő valamennyiszolgáltatás).

 ( 111 )  206.941

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02805

 ( 220 )  2011.09.06.

 ( 732 )  ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 541 )  ValDeal Integrált Innováció-menedzsment Modell

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

 üzletvezetési tanácsadás).

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

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

 jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.942

 ( 151 )  2012.08.03.

 ( 210 )  M 11 02970

 ( 220 )  2011.09.21.

 ( 732 )  Kuti Gábor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.962

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 09 03369

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Gerlei Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsignár Bernadette ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  villáminterjú

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 ( 111 )  206.963

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 04217

 ( 220 )  2011.12.29.

 ( 732 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

 ( 541 )  Oligolife

 ( 511 )  1 Mesterséges édesítő szerek; szacharin.

 ( 111 )  206.964

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 04211
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 ( 220 )  2011.12.28.

 ( 732 )  ECO GUMM Kft. 100%, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Magyarfalvi Botond,Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

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

 valamennyi áru).

 ( 111 )  206.965

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 04054

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  LouLou Concept Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 14 Amulettek (ékszerek), apró díszítőtárgyak, bizsuk (ékszerek), díszek (ékszerek), dísztűk, dobozok

nemesfémből, elektromos órák, ezüst dísztárgyak, ezüstcérna, ezüstfonál, ezüsthuzal, féldrágakövek, fülbevalók,

gyöngyök (ékszerek), gyűrűk (ékszerek),jelvények nemesfémből, kalapdíszek nemesfémből, karkötők (ékszerek),

kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek, láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medalionok (ékszerek),

medálok, melltűk, brossok (ékszerek), nyakkendőtűk, nyakkendőtűk (csíptetősek),ékszerdobozok, ékszerek,

ékszerek borostyánkőből, érmék, nyakláncok (ékszerek), órák, strassz (drágakőutánzat), szálak nemesfémből

 (ékszerek), szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből, tűk (ékszerek).

20 Ablakszerelvények (nem fémből), ajtókilincsek (nem fémből), asztallapok, asztalok, asztalok fémből, bútorok,

bútorpolcok, bútorszerelvények (nem fémből), cégtáblák, cégérek (fából vagy műanyagból), csapok, ékek (nem

fémből), csavarok (nem fémből),díványok, kerevetek, dobozok fából vagy műanyagból, dobozok játékokhoz,

dugók, faszerkezetek bútorokhoz, fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak, fémbútorok, fiókok, fogasok

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

(összefogók), függönygörgők, gurigurik, függönykarikák, függönyök ablakokba (belső), függönyök szövettel

borított fából (bútorzat), függönyrudak, függönysínek, függönytartók nem textilanyagokból, iratgyűjtő

polcok(bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok, írógépasztalok, írópolcok, iskolabútorok, kanapék,

kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszítőlécek, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), ládák,

dobozok (nem fémből), művészeti tárgyak fából,viaszból, gipszből vagy műanyagból, nagy kosarak, párnák,

fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlőszekrények, polcok (bútorok), ágyak, szekrények, székek

fémből, székek (ülések), szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, szobrokfából, viaszból,

gipszből vagy műanyagból, szőnyegek járókákba kisgyermekeknek, tálcák, nem fémből, tárolópolcok,

törülközőszekrények (bútorok), tükörcsempék, tükrök, újságtartó állványok, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok,
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párnák, virágcseréptartótalapzatok, virágtartók, virágállványok (bútorok), zsámolyok, zsúrkocsik, zsúrkocsik

(bútorok), ágykeretek, ágylábak görgői (nem fémből), ágyneműk (a vászonhuzatok kivételével), ágyszerelvények

 (nem fémből), öltözőasztalok, üvegszekrények, vitrinek(bútorzat).

21 Asztaldíszek, asztali késtartók, asztali olajtartók, asztalnemű (a kések, villák és kanalak kivételével),

autoklávok, gyorsfőző fazekak (nem elektromos), borsdarálók (kézi), borstartók, bögrék, bőr fényesítéshez,

cukorkásdobozok, cukortartók,csészealjak, csészék, dobozok üvegből, edények, edények kiöntőcsőrei, edények,

nem elektromosan fűtött, edénykészletek, festett üveg, formák jégkockákhoz, főzelékes tálak, főzőedények,

főzőeszközök (nem elektromos), fűszertartók, gyertyafogók cseppfogókarikái, gyertyaoltók, gyümölcsprések

(nem elektromos, háztartási használatra), habverők (nem elektromos), háztartási eszközök (kis méretű), háztartási

keverőgépek (nem elektromos), háztartási szűrők, illatszerfüstölők, jegesvödrök, hűtővödrök, kancsók,karos

gyertyatartók, kenyérkosarak (háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartási használatra, konyhai

edénykészletek, konyhai eszközök (kis méretű), konyhai merőkanalak, konyhai vágódeszkák, művészeti tárgyak

(porcelánból, terrakottából vagyüvegből), porcelándíszek, porcelánok, porított üveg dekorációs célra, tálak,

tálalátétek (asztali eszközök), tálcák, tálcák háztartási használatra, tálcák papírból (háztartási használatra),

tányérok, tejüvegek, opálüvegek, törülközőtartó sínek és gyűrűk,vázák, virágállványok (virágok elrendezésére),

 virágcserepek, vödrök, üvegtálak.

 ( 111 )  206.966

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 04052

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermék, túró, sajt.

 30 Szója termékek, rizs, bab, szója italok, szója pudingok, joghurtok, shakek.

 35 Fenti termékekkel való élelmiszer kereskedelem.

 ( 111 )  206.968

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 04045

 ( 220 )  2011.12.19.

 ( 732 )  Verestransz Szállítási És Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  SLYNE

 ( 511 )  34 Dohány; cigaretta; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  206.969

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 03882

 ( 220 )  2011.12.07.

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

 ( 511 )  16 Papírzsebkendők.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  206.970

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 11 03738

 ( 220 )  2011.11.23.

 ( 732 )  CELODIN Zalai Alapítvány, Zalaszentgrót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

30 Szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

 fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

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

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

 ( 111 )  206.971

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 12 00610

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 ) FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan

 (US)

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

 ( 541 )  MINDIG TOVÁBB

 ( 511 )  12 Személygépkocsik és azok alkatrészei.

 ( 111 )  206.972

 ( 151 )  2012.08.06.
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 ( 210 )  M 12 00611

 ( 220 )  2012.02.24.

 ( 732 ) FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan

 (US)

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

 ( 541 )  MINDIG TOVÁBB

 ( 511 )  35 Reklámszlogen személygépkocsik és azok alkatrészeinek eladásához.

 ( 111 )  206.973

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 12 00441

 ( 220 )  2012.02.13.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Turbó Vital

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

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

 mintázóanyagok.

29 Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra, étrend

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

30 Kávé, tea, kakaó cukor, rizs; tápióka, szágó; kávépótló szerek; gluténmentes készítmények, lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

 sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  206.974

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 12 00276

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  C-Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Tulok Dávid ügyvéd, Szombathely

 ( 541 )  TMAX-YSYS

 ( 511 ) 38 Digitális fájlok továbbítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép terminálok közötti

 összeköttetések.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek elemzése; számítógépes

rendszerek távfelügyelete [monitoring];számítógépes rendszerek tervezése; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftverfenntartása.

 ( 111 )  206.975

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 12 00274

 ( 220 )  2012.01.27.

 ( 732 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  206.976

 ( 151 )  2012.08.06.

 ( 210 )  M 12 00157

 ( 220 )  2012.01.18.

 ( 732 )  Vass András, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Szalonna; angolszalonna; kolbászok; véres hurka; májas hurka; disznósajt; máj; májpástétom; sonka;

felvágottak; vörös áruk; természetes és műbélbe töltött hústartalmú készítmények; húsból készült egyéb

feldolgozott termékek; húskonzervek; sózott hús;tartósított hús; tartósitott hal; sózott hal; hentesáruk; halból

készített ételek; halkonzervek; pácolt és/vagy fűszerekkel ízesített előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és

egyéb húsok; fűszereket és más gabona alapú adalékokat és ezekkombinációját tartalmazó bevonóanyaggal

borított elöhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és egyéb húsok; fűszerekkel és egyéb növényi és/vagy állati

anyagokkal töltött előhűtött-, gyorsfagyasztott szárnyashúsok és egyéb húsok; vadhúsok; vadhúsbólkészült ételek;

vadhúsból készült feldolgozott termékek; húskivonatok; húskocsonya; húsleves koncentrátumok; húsleves;

erőleves; leves-készítmények; mártások; szaftok; étkezési zsírok; zsírtartalmú keverékek kenyérre; tej; tejes

italok; tejszín;tejszínhab; tej termékek; joghurt; kefir; margarin; sajtok; vaj; vajkrém; dzsemek; lekvár; tartósított

borsó; tartósított hagyma; tartósított gyümölcsök; fagyasztott gyümölcsök; gyümölcskonzervek; konzervált

konyhakerti növények; szárított zöldségek;főtt zöldségek; tartósított zöldségek; zöldségkonzervek;

 paradicsompüré; savanyúságok; étkezési napraforgóolaj; étkezési olajok; étkezési olívaolaj.

 ( 111 )  206.999

 ( 151 )  2012.08.09.

 ( 210 )  M 11 03157

 ( 220 )  2011.10.07.

 ( 732 )  Europharmavet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Reaszelén

 ( 511 )  31 Tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  207.000

 ( 151 )  2012.08.09.

 ( 210 )  M 11 03158

 ( 220 )  2011.10.07.

 ( 732 )  Europharmavet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LISOVIT-R

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 
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