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Megszüntetett lajstromozási eljárások
Védjegybejelentés visszavonása
( 210 ) M 06 00846
( 220 ) 2006.03.13.
( 731 ) MPA Holding AG, Bécs (AT)
( 556 )
( 511 ) 35

Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák; vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott

tanácsadás; személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott időre; részmunkaidős munkaerő kölcsönzése,
részmunkaidős munkaerő közvetítése, munkaerő-toborzás (személyzetkeresés); állásközvetítés;
személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos válaszolószolgáltatás a jelen nem lévő résztvevő helyett
call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36

Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37

Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése; építési, felújítási munkák, építési tárgyú

információk, építési munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése; építési projektek
megvalósítása.
38

Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés; üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés

közvetítése (internetszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tudakozók, -információs szolgáltatás
telefonon és/vagy számítógép segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41

Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, oktatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén,

személyzeti oktatás, különösen irodai, ipari, közlekedési és műszaki személyzet számára, tanfolyamok üzleti
ügyek területén, szórakoztatás; élő (Live) rendezvények végrehajtása, különösen a ""munkaerő"" jutalmazása
céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42

Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adatfeldolgozás számára a szakmai vonatkozású

tesztek és a személyzeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási tanácsadás; személyügyi
menedzsment-tanácsadás; weboldalak tervezése; műszaki szerkesztési tervezés.
( 210 ) M 11 03450
( 220 ) 2011.10.28.
( 731 ) Systrans Rendszerintegrátor Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Számítógépek.

37

Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

42

Számítógépes rendszerek tervezése.

( 210 ) M 12 00016
( 220 ) 2012.01.04.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., 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);
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nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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).
( 210 ) M 12 02086
( 220 ) 2012.06.15.
( 731 ) KA-VOSZ Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; pénzügyi pályázatok kiírása; hitelügyletek.
41

Nevelés; szakmai képzések; oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási konferenciák

szervezése.
42

Szoftvertervezés, -fejlesztés és -működtetés, különösen pénzügyi, biztosítási és kereskedelmi területeken.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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