
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  203.853

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 09 02679

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  QUICKFRESH

 ( 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).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  205.072

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 09 03103

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Történelmi Vitézi Rend Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyurta Tibor Roland ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TÖRTÉNELMI VITÉZI REND

 ( 511 )  25 Nemzeti hagyományőrző alsó-és felsőruházat; nyakkendő; kalap; köpeny.

41 A magyar nemzeti érzés és tudat, valamint a magyar katonai vitézség hagyományainak őrzése; oktatás;

 kultúrális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  205.436

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02229

 ( 220 )  2011.07.13.

 ( 732 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 300 )  CPB/63706GB1 2011.04.15. GB

 ( 541 )  XIFAXANTA

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyszerészeti készítmények gyomor-bélrendszeri betegségek és

rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények májbetegségek és

-rendellenességek megelőzésére, enyhítésére éskezelésére; állatgyógyászati készítmények és anyagok;

egészségügyi készítmények és anygok gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra;

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok,fertőtlenítőszerek;

kártékony állatok és növények írtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek(fungicidek), gyomirtó

 szerek(herbicidek).

 ( 111 )  205.437

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02593

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  PINKSCROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16 Rajztömbök, rajzblokkok (ruha tervező rajztömb).

 25 Felsőruházat; jelmezek; készruhák; női ruhák; övek [ruházat]; sapkák; sálak; kalapok.

28 Babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; játék babák; plüss játékszerek; plüssmackók; baba(játékbaba)

ékszerek; baba(játékbaba) kiegészítők (táska, öv); baba(játékbaba) fejfedők (sapkák, kalapok, fejkendők);

mackó(játékmackó/plüssmackó) ruhák;mackó(játékmackó/plüssmackó) kiegészítők; táska (baba és baba

 kiegészítő tároló táska).

 ( 111 )  205.438

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02588

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., 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.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  205.439

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02453

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Lángász Kft., Adony (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.440

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02401

 ( 220 )  2011.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2 Tonerek, tonerpatronok.
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9 Adatfeldolgozó készülékek, egerek (informatikai), egér-alátétek, mágnesek, számítógép-hardverek,

 notebook-ok, nyomtatók, zsebkalkulátorok.

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

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási

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

 20 Fogasok, irodabútorok, iskolabútorok, konténerek, nem fémből (tároláshoz, szállításhoz).

 ( 111 )  205.441

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02058

 ( 220 )  2011.06.30.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing,kereskedelmi ügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.442

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02052

 ( 220 )  2011.06.30.

 ( 732 )  Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Látrányi Erik, Látrányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spicc

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

 ( 111 )  205.443

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 02042

 ( 220 )  2011.05.31.

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

 ( 541 )  ELMŰ ÁRAMKÖR

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  205.444

 ( 151 )  2012.02.03.

 ( 210 )  M 11 01697

 ( 220 )  2011.06.01.

 ( 732 )  Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 )  Astra Biztosító

 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  205.445
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 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 09 03423

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Optika-Mindig szem előtt

 ( 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.

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).

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.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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.

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.

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.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.446

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 09 03420

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Mindig szem előtt

 ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
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műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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).

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.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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.

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.

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.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.447

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 10 03719

 ( 220 )  2010.12.09.

 ( 732 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  autónavigátor.hu

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.468

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01939

 ( 220 )  2011.06.14.

 ( 732 )  MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  REHAB

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők folyékony formában.

30 Azonnal fogyasztható tea, jeges tea és tea alapú italok; azonnal fogyasztható ízesített tea, jeges tea és tea alapú

 italok.

 32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  205.469

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01943

 ( 220 )  2011.06.16.

 ( 732 )  MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MONSTER REHAB

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők folyékony formában.

30 Azonnal fogyasztható tea, jeges tea és tea alapú italok; azonnal fogyasztható ízesített tea, jeges tea és tea alapú

 italok.

 32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  205.470

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01940

 ( 220 )  2011.06.16.

 ( 732 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 

 ( 111 )  205.471

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01941

 ( 220 )  2011.06.16.

 ( 732 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 

 ( 111 )  205.472

 ( 151 )  2012.02.06.
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 ( 210 )  M 11 01948

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ÁRBARÁTOK

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs

szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és működtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek

 cikkek továbbítása internetútján.

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

 ( 111 )  205.473

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01942

 ( 220 )  2011.06.16.

 ( 732 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 

 ( 111 )  205.474

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01950

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  Kallós és Társa Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek, fodrászkellékek (amennyiben ebbe

 az osztályba tartoznak).

35 Reklámozás és ügyletek; tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek,

 fodrászkellékek kiskereskedelmi árusítása és kiskereskedelmi értékesítése, áruminták terjesztése.

39 Tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek, fodrászkellékek nagykereskedelmi

 raktározása, viszonteladók részére történő csomagolása és szállítása.

 44 Fodrász-szalonok; kozmetikai szalonok; szépségszalonok.

 ( 111 )  205.475
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 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01951

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  Merchandising Distribure Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai Péter, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HABVARÁZS

 ( 511 )  30 Kakaós termékek; amerikaimogyorós cukrászsütemények.

 39 Tejtermékek.

 ( 111 )  205.476

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01956

 ( 220 )  2011.06.20.

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

 ( 541 )  Daru

 ( 511 )  34 Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  205.477

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01958

 ( 220 )  2011.06.20.

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

 ( 541 )  Savaria

 ( 511 )  34 Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  205.478

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 01957

 ( 220 )  2011.06.20.

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

 ( 541 )  Totó

 ( 511 )  34 Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  205.479

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 02135

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  dr. Gere István, Gere Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Jogi szolgáltatás.

 ( 111 )  205.480

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 02130

 ( 220 )  2011.07.05.

 ( 732 )  Corwell Kft., Dunakeszi (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 szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

 38 Távközlés.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  205.481

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 02479

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  205.482

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 02481

 ( 220 )  2011.08.01.

 ( 732 )  MONSTER ENERGY COMPANY, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Eördögh Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítők.

 32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  205.483

 ( 151 )  2012.02.06.

 ( 210 )  M 11 02498

 ( 220 )  2011.08.03.

 ( 732 )  Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  POLICOLOR POLI-SZTYROL

 ( 511 )  17 Szigetelőanyagok.

 19 Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  205.485

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02591

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Béres Kapi

 ( 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 )  205.486

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 10 00647

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Kovács Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Réz Szilvia, Nádudvar

 ( 541 )  PITBULL COMBAT HUNGARY

 ( 511 ) 41 Sport és kulturális tevékenységek; a világon széles körben elterjedt és népszerű, emberek közötti küzdősport

Magyarország területén történő elterjesztése, népszerűsítése; a rendszeres sportolási, edzési, felkészülési és

versenylehetőségek biztosítása,valamint küzdősport rendezvények, versenyek szervezése és lebonyolítása; az

érdeklődőket megismertetni az egészséges életmód és az aktív élet nélkülözhetetlen elemével, a rendszeres

 sporttevékenységgel.

 ( 111 )  205.487

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02760

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Omega Pharma Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Candinix

 ( 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).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  205.488

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02598

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  Dexter Informatikai és Tanácsadó Kft., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint

 az idetartozó tervezői és kutatói tevékenységek.

 ( 111 )  205.489

 ( 151 )  2012.02.15.
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 ( 210 )  M 11 02597

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  Novofruct SK s.r.o., 940 43 Nové Zámsky (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Bébiételek; diétás készítmények, diabetikus kenyér, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok

 gyógyászati használatra, ételek gyermekek számára.

29 Hús, hal-, baromfi (nem élő), vadhús és vadhús termékek, amelyek a 29. osztályba tartoznak; húskivonatok;

tartósított hús-, hal-, baromfi- és vadhúskészítmények; konzervált hús-, hal-, baromfi- és vadhúskészítmények;

májpástétom; húskocsonya;hőkezeléssel előkészített húsok, mely főként húsból és zöldségből áll; hőkezelt snack

ételek, mely főként húsból és zöldségből áll; konzervált, szárított és hőkezelt gyümölcsök és zöldségek; dzsemek;

lekvárok; tartósított gomba; aszalt gyümölcs;gyümölcs- és zöldségpürék; pástétomok a 29. osztályban;

zsírtartalmú keverékek kenyérre; savanyúságok; tojások; tej; tejtermékek; olajok, étkezési; zsírok, étkezési;

 minden fent említett áru, kivéve burgonya, burgonyából készült termékek és mélyhűtötttermékek.

30 Fűszerek; szószok (fűszeres mártások); paradicsomszósz; szójaszósz; aromás készítmények élelmezéshez;

fűszerek; ízesítőszerek; fűszerkeverékek; paprika, őrölt (ételízesítő); kerti fűvek, konzervált [ízesítőszer]; mustár;

ketchup; torma; ecet; szója ésszója termékek a 30. osztályból; kukorica és kukorica termékek a 30. osztályból;

süteménytészta és cukorkaáruk; édességek; liszttartalmú ételek; tészta; só; minden fent említett áru kivéve a

 mélyhűtött termékeket.

 ( 111 )  205.490

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02596

 ( 220 )  2011.08.17.

 ( 732 )  Novofruct SK s.r.o., 940 43 Nové Zámsky (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Bébiételek; diétás készítmények, diabetikus kenyér, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok

 gyógyászati használatra, ételek gyermekek számára.

29 Konzervált, szárított és hőkezelt gyümölcsök és zöldségek; zselék; dzsemek; lekvárok; tartósított gyümölcs és

zöldség; gyümölcs- és zöldségpürék; konzervált ételek; konzervált hús-, hal-, baromfi- és vadhúskészítmények;

hőkezeléssel előkészített húsok,melyek főként húsból és zöldségből állnak; hőkezelt, túlnyomórészt hús és

 zöldségalapú úti snackek.

32 Ásvány- és szénsavas vizek és más üdítőitalok; gyümölcs- és zöldséglevek és dzsúzok, szörpök és más

 készítmények italok készítéséhez; víz babáknak.

 ( 111 )  205.491

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02592

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 12 Személygépkocsik, tehergépjárművek, autóbuszok, mini- és mikrobuszok, négykerékmeghajtású gépjárművek,
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 ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek, zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek (furgonok).

 ( 111 )  205.492

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02454

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  The Cartoon Network, Inc., Atlanta, Georgia 30318 (US)

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

 ( 541 )  PARKMŰSOR

 ( 511 ) 41 Oktatás; szórakoztató-, sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatással kapcsolatos információk

szolgáltatása televízión keresztül, széles sávon, vezeték nélkül és online módon; számítógépes játékok

szolgáltatása televízión keresztül, széles sávon,vezeték nélkül és online módon; szórakoztató multimédiás

programok szolgáltatása televízión keresztül, széles sávon és online módon; televízió programok, videók,

mozgófilmek, műsoros audio- és video kazetták, kazetták, díszek, hanglemezek, CD-k, DVD-k ésminden más

típusú hordozók előállítása, terjesztése, tervezése és kölcsönzése; televízió- és rádió programok gyártása és

előkészítése; szórakoztatással vagy neveléssel kapcsolatos információk biztosítása televízión keresztül, széles

sávon, vezeték nélkülés online módon; televíziós, szélessávú, vezeték nélkül és online elektronikus kiadványok

 (nem letölthetők) biztosítása.

 ( 111 )  205.493

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02402

 ( 220 )  2011.07.26.

 ( 732 )  POWER BELT Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomori Erika, Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POWER BELT

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

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

 keltetőgépek (különösen: ékszíjak éscsapágyak).

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(különösen: gumicsövek).

 ( 111 )  205.494

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02222

 ( 220 )  2011.07.13.

 ( 732 )  Exxon Mobil Corporation, Irving, Texas (US)

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

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

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.

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

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

 ( 111 )  205.495

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02051

 ( 220 )  2011.06.30.

 ( 732 )  Szabó Attila, Szentendre (HU)

 Tóth Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest

  

( 554 )

 ( 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. 

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.496

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 02049

 ( 220 )  2011.06.30.

 ( 732 )  Daikin McQuay Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Minden évszakban tökéletes komfort

 ( 511 ) 11 Folyadékhűtő berendezések, hőszivattyúk, hővisszanyerő berendezések, klímaberendezések, léghűtő

berendezések, légkondicionáló berendezések, légtisztító készülékek és gépek, napkollektorok (fűtés), ventilátorok

 (légkondicionálás), ventilátorok(légkondicionáló berendezés részei).

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

 37 Légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása.

 ( 111 )  205.497

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 01869

 ( 220 )  2011.06.14.

 ( 732 )  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ivánka Gábor, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  OTTHON, VÁROS, FERENCVÁROS

 ( 511 )  16 Nyomtatványok.

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

 38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehívható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  205.498

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 01864

 ( 220 )  2011.06.14.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hümpfner Viktória, Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  205.499

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 01557

 ( 220 )  2011.05.19.

 ( 732 )  Dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint DEPO (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai 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.

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

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

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.

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.

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. 

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  205.500

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 01193

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejes, tejszínes, tejfölös termékek; tej-és termékek.

 ( 111 )  205.501

 ( 151 )  2012.02.15.

 ( 210 )  M 11 01141

 ( 220 )  2011.04.12.

 ( 732 )  Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Bisztrai Gábor, Bisztrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Első a szárazépítésben

 ( 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.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.502

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 10 01503

 ( 220 )  2010.05.11.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Vodka - energiaitalokat, koffeintartalmú italokat vagy ezek bármelyikének elegyét tartalmazó alkoholos italok

 kivételével.

 ( 111 )  205.503

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 00137

 ( 220 )  2011.01.20.
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 ( 732 )  OPTICORP S.A., 1118 Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ODEX

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

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

 ( 111 )  205.504

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 10 03535

 ( 220 )  2010.11.25.

 ( 732 )  JCQ Hungary Kft., Győr (HU)

  ( 591 )

 ( 511 ) 11 Fénycsövek; fénycsövek világításra; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák

karácsonyfákhoz, elekromos; lámpák világításra; reflektorok; világító berendezések és készülékek; világító

házszámok; villanykörték; villanykörték,elektromos; égőfejek lámpákhoz; égők; zseblámpák, elektromos; LED

 fényforrások; LED-ek.

 ( 111 )  205.505

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 02100

 ( 220 )  2011.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Kiss M. Tibor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Whumm

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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 )  205.506

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01930

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Café Flowbrands Márkatervezési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FLOWBRANDS

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

 szolgáltatások; web oldalakalkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  205.507

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01024

 ( 220 )  2011.04.04.

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kagylókő beton
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 ( 511 ) 19 Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 111 )  205.508

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01025

 ( 220 )  2011.04.04.

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kagylókő

 ( 511 ) 19 Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 111 )  205.509

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 10 03001

 ( 220 )  2010.10.07.

 ( 732 )  Terfézia Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Balázs, dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Terfézia

 ( 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.

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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.510

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01749

 ( 220 )  2008.10.03.

 ( 732 )  FVG Limited, Inverness, Scotland IV3 8EX (GB)

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

 ( 541 )  SALMOSAN

 ( 511 ) 5 Állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló

 készítmények; peszticidek.

 ( 111 )  205.511

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01031

 ( 220 )  2011.04.04.

 ( 732 )  Beverage Partners Worldwide S.A., CH 8048 Zürich (CH)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  VALAMI ÚJ KEZDETE

 ( 511 ) 30 Kávé; kávé extraktum, alkoholmentes italok, nevezetesen kávé-alapú italok; pótkávé és pótkávé extraktum;

tea, tea extraktum, alkoholmentes italok, nevezetesen tea-alapú italok; csokoládé-alapú italok; kakaó, cukor, rizs,

tápióka, szágó; lisztek és másgabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; kávé-alapú italok; tea-alapú italok;

gyümölcslével ízesített tea-alapú italok; alkoholmentes üveges kávé italok és kávé ízesítésű italok; alkoholmentes

üveges tea italok éstea-ízesítésű italok; kakaó vagy csokoládé-alapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 energia italok; izotóniás italok; szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  205.512

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01935

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  NYUGDÍJPÉNZTÁRI EST

 ( 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 )  205.513

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01215

 ( 220 )  2011.04.15.

 ( 732 )  FISCH Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 )  Feeder Zoom

 ( 511 ) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászfelszerelések; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők

 (horgászfelszerelés); mesterséges csalik horgászathoz.

 30 Gabonakészítmények; kukorica (darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely.

 ( 111 )  205.514

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01929

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, 57223 Kreuztal-Krombach (DE)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Krombacher Radler

 ( 511 )  32 Italok sörből és limonádéból.

 ( 111 )  205.515

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 09 03032

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Haraszti Anikó, Szokolya

 ( 541 )  Zöld Térkép

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

 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 )  205.516

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01565

 ( 220 )  2011.05.19.

 ( 732 )  Búzaszem Alapítvány, Göd (HU)

 ( 541 )  Búzaszem Iskola

 ( 511 )  16 Papíráru, nyomdatermék készítés, tanítási és oktatási anyagok.

 35 Reklámozás, hirdetés.

 41 Iskolai oktatás, hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  205.517

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 00493

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 ) American Express Marketing & Development Corp. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég),

 New York, NY (US)

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

 ( 541 )  IP ZONE

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklámanyagok aktualizálása; reklám oldalak bérbeadása; üzleti értékelések; üzleti tanácsadás;

üzleti információk; üzleti érdeklődés; üzleti kutatás; üzleti irányítás és szervezési tanácsadás; üzleti irányítási

segítség nyújtás; üzletikutatás; harmadik személy vagyontárgyának vagy tulajdonjogának átruházásával vagy

licencia adásával kapcsolatos kereskedelmi ügyintézés; vagyontárgyak kereskedelmi célra való átadása hírközlő

eszközök útján; információ számítógépes adatbázisba valóbevitele; információ számítógépes adatbázisba való

szisztemizálása; adatok kutatása a számítógépes file-ok között; számítógépes file kezelés; üzleti kezeléssel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing kutatás; marketing oktatás; on-line reklámoka számítógépes

hálózaton; vásárlás ösztönzés; statisztikák bevitele; ügyfélszolgálat; üzleti hálózat kialakítása; stratégiai üzleti

tervezés; számítógépes üzleti információs szolgáltatások; üzleti tervek kezelése; üzleti információk bevitele

 éstartalékolása.

36 Pénzügyi elemzés; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információk; pénzügyi becslési és értékelési szolgáltatások;

 irodatér ügynökség.

41 Akadémiai oktatás; kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok és/vagy egyéb műhelyek szervezése és

levezetése; oktatási szolgáltatások; on-line elektronikus kiadványok készítése; nem reklám jellegű szöveges

 kiadványok, oktatás.

42 Számítógép szoftver tanácsadás; számítógép szoftver karbantartása; számítógép szoftver naprakész állapotba

hozatala; az adatok vagy iratok az elektronikus adatbázisba való bevitele; az adatbázisok és számítógépes oldalak

karbantartása; onlineberendezések csatlakoztatása az interactive hálózatra; számítógépes adatok, file-ok vagy

 információ karbantartása; keresőrendszer biztosítása az internethez.

 45 Jogi tanácsadás; jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  205.518

 ( 151 )  2012.02.16.
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 ( 210 )  M 11 00127

 ( 220 )  2011.01.19.

 ( 732 )  Egészség TV Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Lovas TV

 ( 511 )  35 Reklámozás; televíziós reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

38 Távközlés, televíziós műsor és csatorna sugárzása, műsorkészítés, televíziós programok összeállítása,

 televíziós műsorszórás, online videoműsorok készítése és sugárzása.

41 Televíziós szórakoztatás, televízió-programok készítése, show-műsorok, show-műsorok szervezése,

 szórakoztatás, oktatás.

 ( 111 )  205.519

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01200

 ( 220 )  2011.04.14.

 ( 732 )  Ezüst Talizmán 2002 Bt, Szentendre (HU)

 ( 541 )  A VÍZ CSODÁLATOS EREJE

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 111 )  205.520

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 10 02441

 ( 220 )  2010.08.09.

 ( 732 )  DCF Design Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gyógyszer pont

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

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

 mintázóanyagok

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

 35 Gyógyszer-kiskereskedelem.

 ( 111 )  205.521

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01934

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  NYUGDÍJEST

 ( 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 )  205.522

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 02464

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  Nanocenter Kft., Miskolc (HU)

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

 ( 541 )  SILPRO
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 ( 511 )  5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  205.523

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01350

 ( 220 )  2011.04.29.

 ( 732 )  Szomolya Községi Önkormányzat, Szomolya (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Magyarországról származó 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.

 33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  205.524

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01735

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális
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hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus

fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online

felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

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

hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel kapcsolatos

 szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  205.525

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 01736

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

42 Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes szoftverek

aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes szoftver

problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása; elektronikus
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fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a felhasználó online

felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface (application

programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése, kezelése és

 megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

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

hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel kapcsolatos

 szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  205.526

 ( 151 )  2012.02.16.

 ( 210 )  M 11 02252

 ( 220 )  2011.07.18.

 ( 732 )  Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dányi Roland, Dr. Dányi Roland 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.

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 )  205.527

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 10 02633

 ( 220 )  2010.09.01.

 ( 732 )  Helvid Kft., Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 35 Reklámozás.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  205.528

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 02289

 ( 220 )  2011.07.20.

 ( 732 )  Epamedia Hungary Köztéri Médiaügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss M. Tibor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  205.529
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 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 02465

 ( 220 )  2011.08.02.

 ( 732 )  Pszicho-Comm Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Cukrászsütemények; teasütemények; aprósütemények.

 ( 111 )  205.530

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 01391

 ( 220 )  2011.05.04.

 ( 732 )  Fenyvesi Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Tudományos célra szolgáló, oktatóberendezések és felszerelések.

 28 Játékok, játékszerek.

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

 ( 111 )  205.531

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 02287

 ( 220 )  2011.07.20.

 ( 732 )  Epamedia Hungary Köztéri Médiaügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss M. Tibor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  205.532

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 00668

 ( 220 )  2011.03.08.

 ( 732 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sport cikkek.
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 ( 111 )  205.533

 ( 151 )  2012.02.17.

 ( 210 )  M 11 01567

 ( 220 )  2011.05.19.

 ( 732 )  Grédics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Grédics

 ( 511 )  6 Fém árnyékoló fémtermékek, redőny, reluxa.

 19 Műanyag redőny, reluxa, fényárnyékoló termékek.

 37 Redőny, reluxa, roló javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  205.534

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 01312

 ( 220 )  2011.04.18.

 ( 732 )  Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10 Óvszer.

 ( 111 )  205.535

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 01846

 ( 220 )  2011.06.10.

 ( 732 )  Paulinné Bukovics Mariann, Cserszegtomaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Cukor- és tejcukormentes joghurt ízű fagylaltok; szárított és főzött gyümölcsök, lekvárok, kompótok cukor

 nélkül.

 30 Cukor- és tejcukormentes fagylaltok, jégkrémek; cukormentes gabonakészítmények.

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  205.536

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02445

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Marketing ZOOM Kft., Zalasárszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Abay Nemes Zoltán, dr. Abay Nemes Ügyvédi Iroda, Nagykanizsa

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; írógépek és

 irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok;nyomdabetűk; klisék.

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  205.537

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02203

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 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; irodai munkák.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  205.538

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02444

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Szegedi István, Vecsés (HU)

  

( 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.

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

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

 keltetőgépek.

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

 ( 111 )  205.539

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02209

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelő Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.540
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 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02211

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelő Kft., Törökbálint (HU)

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.541

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02442

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Tungsram-Schréder ZRt., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Acetilén fényszórók, acetilén gázégők, akváriumi világítótestek, csíraölő égők, bányászlámpák, biztonsági

lámpák, robbanásbiztos fényforrások, égőfejek lámpákhoz, égők, lámpák, lámpások világításhoz, fénycsövek,

fénycsövek világításra, ívlámpák,izzószálas égők, villanykörték, elektromos kisülési csövek világításra,

reflektorok, keresőlámpák, zseblámpák, kerékpár fényszórók, kerékpárlámpák, gépkocsilámpák, járműlámpák,

jármű reflektorok, jármű fényszórók, irányjelző izzólámpák járművekhez,lámpák karácsonyfákhoz, ultraibolya

sugárzók, UV-lámpák, vetítőlámpák, haranglámpák, gömb alakú lámpabúrák, lámpaernyők, lámpaernyőtartók,

lámpaoszlopok, lámpaüvegek, csőfoglalatok elektromos lámpákhoz, mennyezetvilágítások,

védőberendezésekvilágításhoz, robbanásbiztos lámpatestek, világító berendezések és készülékek, lámpatestek,

foglalatok lámpákhoz, fényvisszaverő, tükröző elemek lámpákhoz, árnyékoló elemek lámpákhoz, elvakítást gátló

szerkezetek járművekhez, fénytompító szerkezetekjárművekhez, gyújtószerkezetek, színpadvilágítás-szabályozók.

 37 Elektromos berendezések, világító berendezések, fényforrások, lámpatestek felszerelése és javítása.

42 Mechanikai és műszaki kutatások és fejlesztések, műszaki tervtanulmányok készítése, szakmai tanácsadás és

szakvélemények adása fényrendszerekkel, világítással kapcsolatban, számítógép-programozás, számítógép

 szofver fenntartása, számítógépprogramokkidolgozása és korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 111 )  205.542

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02269

 ( 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; felsőruházat; síkkötött felsőruházat; női ruha, pulóver, kardigán, mellény,

poncho, körkötött alapanyagú felsőruházat, pizsama, köntös, fürdőköpeny, ingruha, sál, ingblúz, női póló, férfi

 póló.

 ( 111 )  205.543
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 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02270

 ( 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; felsőruházat; síkkötött felsőruházat; női ruha, pulóver, kardigán, mellény,

poncho, körkötött alapanyagú felsőruházat, pizsama, köntös, fürdőköpeny, ingruha, sál, ingblúz, női póló, férfi

 póló.

 ( 111 )  205.544

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02563

 ( 220 )  2011.08.11.

 ( 732 )  Vitézi Rend, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Katonai vitézség hagyományőrzése, oktatás-nevelés.

 ( 111 )  205.545

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02742

 ( 220 )  2011.08.31.

 ( 732 )  Pramiss Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység, szépségversenyek szervezése.

 ( 111 )  205.546

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02907

 ( 220 )  2011.09.14.

 ( 732 )  GHW Ingatlanforgalmazó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Sebestyén Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Fagylalt, jégkrém.

 ( 111 )  205.547
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 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02917

 ( 220 )  2011.09.15.

 ( 732 )  Full-Sopron Vagyonkezelő Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Hetyésy Sándor, Hetyésy Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  205.548

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 00236

 ( 220 )  2011.02.01.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bud

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.549

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 00237

 ( 220 )  2011.02.01.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUD Business

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.550

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 01845

 ( 220 )  2011.08.24.

 ( 732 )  Garami Zsolt, Budapest (HU)

 Molnár Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRX

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

nem tartoznak más osztályokba; apró díszítőtárgyak, kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek,

mandzsettagombok, medalionok [ékszerek], medálok,nyakkendőtűk, érmék, rézérmék; ékszerek, különösen

amulettek [ékszerek], bizsuk [ékszerek], díszek [ékszerek], elefántcsont ékszerek, fülbevalók, nyakláncok
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[ékszerek], gyűrűk [ékszerek], karkötők [ékszerek], gyöngyök [ékszerek], gyöngyök, láncok[ékszerek], órák és

más időmérő eszközök különösen óradobozok, óratokok, óraszíjak, karórák, órák [faliórák], elektromos órák,

 napórák, ellenőrző órák [központi órák], időmérő, stopperórák, versenyórák, pulzusmérő órák.

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, különösen alsónadrágok, dzsekik, felsőruházat, ingek, pólók, pulóverek,

tornaruházat, vízhatlan ruházat, övek, zoknik, utcai cipők, edzőcipők, tornacipők, fürdőpapucsok, sapkák,

 baseball sapkák, sálak, szemellenzők,napszemüvegek.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok, különösen energiaitalok, izotóniás és sport

italok, limonádék, szénsavas italok, vizek, ásványvizek, alkoholmentes italok, szódavizek; gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és máskészítmények italokhoz, porok szénsavas italokhoz.

 ( 111 )  205.551

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02452

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  General Motors LLC, Detroit, Michigan állam 48265-3000 (US)

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

 ( 541 )  DELCO REMY

 ( 511 )  7 Indítomotorok szárazföldi járművekhez; generátorok és váltakozó áramú generátorok szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  205.552

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02214

 ( 220 )  2011.07.13.

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

 ( 740 )  dr. Horváth Antal, Budapest

 ( 541 )  PRO5

 ( 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.

 ( 111 )  205.553

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02443

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Innosmart Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hartai Győző, Dr. Hartai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IBSystem

 ( 511 )  9 Szoftver.

 41 Számítógépes rendszerek oktatása.

42 Számítógépes-szoftver fenntartása; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 szoftverfejlesztés.

 ( 111 )  205.554

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02213

 ( 220 )  2011.07.12.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  205.555

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02210

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  MAXVision

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.556

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02208

 ( 220 )  2011.07.12.

 ( 732 )  Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  MAX Music

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.557

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02272

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  Mirelite-a megőrzött érték

 ( 511 ) 35 Élelmiszeripari és különböző mélyhűtött áruk reklámozás és ezzel kapcsolatos ügyletek; kereskedelmi

 ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok; üzleti információk.

 41 Nevelés, oktatás, könyvkiadás.

 43 Magyar élelmiszeripari és különböző magyar mélyhűtött árukból vendéglátás.

 ( 111 )  205.558

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02202

 ( 220 )  2011.07.11.

 ( 732 )  Tamás Ervin 100%, Csopak (HU)

 ( 740 )  Dr. Makó Gábor ügyvéd,Fekete Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Levital

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

szörpök és más készítmények italokhoz. 

 ( 111 )  205.559

 ( 151 )  2012.02.20.
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 ( 210 )  M 11 02273

 ( 220 )  2011.07.19.

 ( 732 )  Losó Adrienn, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  Mirsa-hideget, meleg szívvel

 ( 511 ) 35 Élelmiszeripari és különböző mélyhűtött áruk reklámozás és ezzel kapcsolatos ügyletek; kereskedelmi

 ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok; üzleti információk.

 41 Nevelés, oktatás, könyvkiadás.

 43 Magyar élelmiszeripari és különböző magyar mélyhűtött árukból vendéglátás.

 ( 111 )  205.560

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02575

 ( 220 )  2011.08.15.

 ( 732 )  Román Sándor Tánctársulat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RaM Colosseum, a Főváros Első Élményszínháza. Teret az Élménynek!

 ( 511 ) 16 Brosúrák, vékony fűzött könyvek; jegyek; katalógusok; könyvecskék; füzetek; plakátok, falragaszok papírból

 vagy kartonból; prospektusok.

35 Közönségszolgálat; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

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

 szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.

41 Jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok szervezése

 [impresszáriók szolgáltatásai; szórakoztatás.

 ( 111 )  205.561

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02743

 ( 220 )  2011.08.31.

 ( 732 )  Zsiborács Zsuzsánna, Budapest (HU)

 ( 541 )  Zsozírisz

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

 42 Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  205.562

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02899

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  Hungaropen Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PAXCOPY

 ( 511 )  16 Irodai cikkek, írószerek.

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

 ( 111 )  205.563

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02750

 ( 220 )  2011.09.01.
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 ( 732 )  Cravatte Classic Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest

 ( 541 )  UNI.FOR.ME

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 40 Anyagmegmunkálás.

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 )  205.564

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02757

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  ALBA-TOOLS Kft., Sárkeresztes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Csomagolóanyagok műanyagból, különösen műanyagból lévő élelmiszeripari csomagolóanyagok.

35 Kereskedelmi adminisztráció, könyvelés, könyvvizsgálat, adóbevallások elkészítése, bérszámfejtés,

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, számítógépes nyilvántartások kezelése, statisztikák

összeállítása, szakmai konzultációk üzletiügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

40 Anyagmegmunkálás, fröccsöntőszerszámok gyártása, mások számára végzett fröccsöntés,

 műanyagalkatrész-gyártás, élelmiszeripari csomagolóanyagok gyártása.

 ( 111 )  205.565

 ( 151 )  2012.02.20.

 ( 210 )  M 11 02748

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  NETI Informatikai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  OneWayer

 ( 511 )  9 Adatfeldolgozó készülékek; csatolók (informatika).

 ( 111 )  205.566

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01991

 ( 220 )  2011.06.23.

 ( 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,
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 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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.

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.

 ( 111 )  205.567

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01990

 ( 220 )  2011.06.23.

 ( 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 )  205.568

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02529

 ( 220 )  2011.08.08.

 ( 732 )  Intervet, Inc.,, Summit, New Jersey (US)

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

 ( 541 )  IMIZOL

 ( 511 )  1 Diagnosztikai reagensek és anyagok laboratóriumi használatra.

5 Gyógyszerek, orvosi és állatorvosi készítmények és anyagok; vakcinák és szérumok; diagnosztikai reagensek és

 anyagok orvosi és állatorvosi használatra.

 ( 111 )  205.569

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02177

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Vero-Medical Kft., Győr (HU)

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

  

( 546 )

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

35 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;
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 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok, kis és nagykereskedelme.

 44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  205.570

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02519

 ( 220 )  2011.08.05.

 ( 732 )  Adix-Trade Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Csavarok, kídmantyúk, egyéb kötőelem, fémtömegcikk.

 7 Csapágyak; hajó és erőátviteli láncok; szíjak gépekhez; hevederek (szállítószalaghoz).

 8 Kéziszerszámok (csavarhúzók, kulcsok) és csiszoló és vágó korongok és szerszámok; villamos kisgép.

 25 Cipők, lábbelik, munkaruhák, munkaköpenyek.

 39 Szállítás, raktározása, áruterítés, anyagellátás szervezése.

 ( 111 )  205.571

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02439

 ( 220 )  2011.07.28.

 ( 732 )  Helvécia Product Kft., Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  A gyümölcs másként

 ( 511 )  33 Borok, szeszes italok és likőrök.

 ( 111 )  205.572

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02699

 ( 220 )  2011.08.25.

 ( 732 )  De-MAX Hallókészülék Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth János, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pannon Halláscentrumok

 ( 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.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  205.573
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 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02171

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  205.574

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02534

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  Szövetes Sándor, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kádár Zoltán, Mátészalka

  

( 546 )

 ( 511 ) 39 Utazásszervezés; járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások

szervezése turistáknak, parkolási szolgáltatások; vízi járművek kölcsönzése; vízi járművek tárolása; vízi utazások

 szervezése.

41 szórakoztatás; sport-, és kulturális rendezvények; sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatások

nyújtása; sportlétesítmények üzemeltetése; szórakoztatás; vidámparkok; üdülőtáborok szolgáltatásai

 (szórakoztatás).

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; vendéglátóipar.

 ( 111 )  205.575

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02522

 ( 220 )  2011.08.08.

 ( 732 )  Márkus Zsolt Endre, Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 )  Cordate

 ( 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 )  205.576

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02524

 ( 220 )  2011.08.08.

 ( 732 )  Balogh József, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kovács Kond, dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gallus Kandalló

 ( 511 )  11 Fűtőberendezések; kandallók; kályhák [fűtőberendezések].

 ( 111 )  205.577

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02055

 ( 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.

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

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

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

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.

 ( 111 )  205.578

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 03002

 ( 220 )  2011.09.23.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  205.579

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01793

 ( 220 )  2011.06.07.

 ( 732 )  POLI-FARBE Kft., Bócsa (HU)

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

  

( 546 )

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

 gyanták.

 ( 111 )  205.580

 ( 151 )  2012.02.21.
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 ( 210 )  M 11 00699

 ( 220 )  2011.03.09.

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

 ( 740 )  ABK Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Epoxi fröccsanyagok, epoxigyanták, feldolgozatlan epoxigyanták, szilikonok, szilícium, szilikongyanták,

monoszilán, vízlepergető anyagok, alakító anyagok, formaválasztó szerek, papírleválasztó szerek, kötőanyagok

[ragasztók], nem irodaszerként vagyháztartási használatra, felületaktív vegyszerek, alkidgyanták,

poliésztergyanták, uretángyanták, akrilgyanták/feldolgozatlan akrilgyanták, fenolgyanták, polisztirolgyanták,

szigeteléshez használt gyanták, öntéshez használt gyanták, akril gyanta,feldolgozatlan állapotban, feldolgozatlan

epoxigyanták, feldolgozatlan (mű-)gyanták, feldolgozatlan mesterséges gyanták, akrilgyanták (félkész termékek),

(mű-)gyanták (félkész termékek), mesterséges gyanták (félkész termékek), telítetlenpoliésztergyanták, kerámia

összetételek szinterelés céljára [granulátumok és porok], szemcsés kerámia anyagok, szűrőközeg céljára,

kompozitok műszaki kerámia gyártásához, kerámiák (összetételek műszaki kerámia gyártásához), kerámiák,

feldolgozatlanműanyagok, feldolgozatlan (mű-)gyanták, festékek (vegyi készítmények festékek gyártáshoz),

színélénkítő vegyi termékek ipari célokra, ragasztószerek ipari célokra, politúreltávolító anyagok, tűzgátló

készítmények, hígítók lakkokhoz, olajleválasztóvegyszerek, vegyi adalékanyagok olajokhoz, koagulálóanyagok,

 hőálló forma lemosószerek, vegyi nedvesítőanyagok töltőanyagokhoz és pigmentekhez.

17 Szilikon gumik, tömítőanyagok csatlakozásokhoz, építőipari tömítő- és ragasztóanyagok, tömítések,

szigetelések, szilikon burkolóanyagok, gumi burkolóanyagok, szilikon tömítések, gumi zárókupakok, gumi

zárópecsétek, villamos szigetelő gumitermékek, nemirodaszer ragasztószalagok, nem orvosi, vagy háztartási vagy

villamos szigetelési célokra, (szintetikus) gumi, folyékony gumi, csomagoló [párnázó-, kitöltő-] anyagok gumiból

vagy műanyagból, kitömő [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból,gumikarmantyúk gépalkatrészek

védelmére, hőt megtartó nem hővezető anyagok, (üveg-) szálak szigetelésre, üvegszálak, üveggyapot villamos

szigetelésre, ásványgyapot, kőgyapot, ásványi szálasanyagok, kerámia rostok és szálak, salakgyapot

[szigetelőanyag],ásványgyapot [szigetelőanyag], mesterséges gyapotok [nem textilipari használatra], üveggyapot

villamos szigetelés céljára, nyersgyapot [tömítéshez], gyapotok (üveg-) szigetelés céljára, gyapotok (ásvány-)

[szigetelőanyag], gyapotok (salak-)[szigetelőanyag], azbesztrostok és szálak, rostok és szálak, (vulkanizált),

vulkánfíber, nem textilipari használatra, szervetlen rostok és szálak, nem textilipari használatra, félszintetikus

rostok, nem textilipari használatra, félszintetikus rostokbólkészült fonalak és cérnák [vegyileg kezelt természetes

rostokból készült fonalak és cérnák, nem textilipari használatra], aramid szálak [nem textilipari használatra],

regenerált rostok [nem textilipari használatra], regenerált rostokból készük fonalak éscérnák [nem textilipari

használatra], szénszálak, nem textilipari használatra, (műanyag) rostok és szálak, nem textilipari használatra,

szintetikus rostok, nem textilipari használatra, szintetikus rostokból készült fonalak és cérnák, nem

textiliparihasználatra, vegyészeti rostok/szálak, nem textilipari használatra, vegyészeti rostokból készült fonalak

és cérnák, nem textilipari használatra, üvegszál villamos szigetelésre, (üvegszál) szövedékek villamos

szigetelésre, (mű)szálak nem textiliparihasználatra, műanyaglemezek, ragasztóval bevont műanyaglemezek,

(műanyag) fóliák nem csomagolási célokra, félkész műanyagok, szigetelő festékek, villamos szigetelő festékek,

szigetelő lakkok és kencék, villamos szigetelő lakkok és kencék, épületeketnedvesség ellen szigetelő anyagok,

akrilgyanta [félkész termékek], műgyanták [félkész termékek], (szintetikus) műgyanták [félkész termékek],

szigetelő tűzálló anyagok, szigetelő vakolatok, szigetelő tapaszok, villamos szigetelő vakolatok,

alabástrom,hangszigetelő anyagok, hangelnyelő lemezek, azbesztlemezek, azbeszt szövedékek, fröccsöntött

műanyag testek, műanyagfóliák (nem csomagolásra), félkész műanyagok, természetes szilikon vegyületű vagy azt

 tartalmazó félkész műanyagok, dilatációshézagkitöltők.

 ( 111 )  205.581
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 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 00853

 ( 220 )  2011.03.22.

 ( 732 )  Jakusch Tibor, Feketeerdő (HU)

 Sweeting International Kft., Feketeerdő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tejcsokoládé.

 ( 111 )  205.582

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 00885

 ( 220 )  2011.03.23.

 ( 732 )  Wattmester Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek; aggregátorok; biztonságiáramfejlesztő generátorok; áramfejlesztő generátorok; áramfejlesztők.

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; akkumulátorok, elektromos;

akkumulátortöltők; elosztódobozok [elektromosság]; kábelek, elektromos; napelemek; szünetmentes

 áramforrások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; építés *; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; IT

 gépterem építés; villamos energiaellátás; villamos hálózatépítés; villamos kapcsolószekrény építése.

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

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

tanácsadás; műszaki kutatás; műszakiszakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; tervezés;

 villamos terv készítése.

 ( 111 )  205.583

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01060

 ( 220 )  2011.04.06.

 ( 732 )  Kása Attila, Budapest (HU)

 Kónya Erika, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  41 Egészség (védő) klubok.

 ( 111 )  205.584

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01247

 ( 220 )  2011.04.19.

 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  dr. Barati Béla, Sátoraljaúhely

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  205.585

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01966

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Aranypéntek

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; sörök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése;közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; rádiós reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;reklámozás; szabadtéri hirdetés;

 televíziós reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős szolgáltatások

 nyújtása; szórakoztatás.

 ( 111 )  205.586

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01976

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.587

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01246

 ( 220 )  2011.04.19.
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 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  dr. Barati Béla, Sátoraljaúhely

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  205.588

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02146

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VG TV

 ( 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.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  205.589

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02145

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  vg.hu

 ( 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 )  205.590

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01071

 ( 220 )  2011.04.07.

 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C., Ohio 45202 (US)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  29 Tartósított, szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek.

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  205.591

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01970

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  dr. Békés Zoltán, Mogyoród (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.592

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02144

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zártkörűen Működő Rt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VG

 ( 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 )  205.593

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 10 03384

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Ange-Pro Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Ékszerutánzatok.

 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, fűzetek, írószerek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  205.594

 ( 151 )  2012.02.21.
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 ( 210 )  M 11 00709

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Bertalan György Gergely 50%, Budapest (HU)

 Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Magyarországból származó ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi

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

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

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

4 Magyarországból származó ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek;

 tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  205.595

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02155

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Sopotnik László, Salgótarján (HU)

 ( 541 )  SOPISPORT

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

 esernyők, napernyők, utazótáskák és bőröndök.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  205.596

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02156

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  MPF Holding Logisztikai és Kereskedelmi Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 )  LAMPART

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

 ( 111 )  205.597

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01780

 ( 220 )  2011.06.07.

 ( 732 )  Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL

 ( 511 )  41 Kulturális tevékenység.

 ( 111 )  205.598

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01073

 ( 220 )  2011.04.07.
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 ( 732 )  Chiquita Brands L.L.C., Ohio 45202 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek.

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

 ( 111 )  205.599

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02157

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  MPF Holding Logisztikai és Kereskedelmi Zrt., Ráckeresztúr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.600

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 00708

 ( 220 )  2011.03.09.

 ( 732 )  Bertalan György Gergely 50%, Budapest (HU)

 Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Magyarországból származó ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi

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

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

 rendeltetésű ragasztóanyagok.

4 Magyarországból származó ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek;

 tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  205.601

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01964

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  205.602

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01975

 ( 220 )  2011.06.21.

 ( 732 )  Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  205.603

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02152

 ( 220 )  2011.07.06.

 ( 732 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mindenből 1 van

 ( 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.

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  205.604

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 00890

 ( 220 )  2011.03.24.

 ( 732 )  Izsák-Agárdi 2009 Befektető Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Alkoholmentes energiaitalok.

 33 Alkoholtartalmú energiaitalok.

35 Energiaitalok vonatkozásában reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 111 )  205.605

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 01061

 ( 220 )  2011.04.06.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TÖRZSUTAS

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

 38 Távközlés.

41 Fényképészet; filmgyártás; fotóriportok készítése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; televíziós szórakoztatás;videofilmezés; videofilmgyártás; üdülési tárgyú információ. 

 ( 111 )  205.606

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02460

 ( 220 )  2011.08.01.

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

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

 ( 541 )  SUN TEA

 ( 511 ) 30 Tea és tea termékek; szénsavas és szénsavmentes teaalapú italok; jeges teák; nem gyógyhatású füvekből

 készült teák és főzetek.

 ( 111 )  205.607

 ( 151 )  2012.02.21.

 ( 210 )  M 11 02535

 ( 220 )  2011.08.09.

 ( 732 )  Kőröstej Kft., Kőröstetétlen (HU)

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

 ( 541 )  Kőrös

 ( 511 )  29 Tej és terjtermékek, sajt.

 ( 111 )  205.609

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01229
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 ( 220 )  2011.04.15.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyszerek embergyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

 készítmények.

 35 Reklámozás.

 ( 111 )  205.610

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01370

 ( 220 )  2011.05.02.

 ( 732 )  Spekla Edvárd, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Tibor, Márton és Szilágyi Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kenyér és péksütemény.

 ( 111 )  205.611

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01405

 ( 220 )  2011.05.03.

 ( 732 )  Ács Imre 50%, Budapest (HU)

 Hédl Barna 50%, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  205.612

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01549

 ( 220 )  2011.05.18.

 ( 732 )  DataCash Ltd., London WC2 B6ST (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógép hardver, számítógép perifériák és szoftver, elektronikus és vezeték nélküli üzleti és fogyasztói

tranzakciókhoz, nevezetesen számítógép hardver, perifériák és szoftver elektronikus és vezeték nélküli fizetési

műveletekhez; számítógép hardverés szoftver fizetési számlákhoz való hozzáféréshez elektronikus és vezeték

nélküli eszközökkel történő kereskedelem céljára; számítógép hardver transzponderként ismert, integrált áramköri

lapkát és távközlési eszközzel (mobiltelefonnal) történő fizetésrealkalmas eszközt tartalmazó készülék

formájában; számítógép hardver és szoftver adattárolás és visszakeresés, és egyének, bankok és pénzintézetek
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által használt fogyasztó, számla és tranzakció információk átvitelének rejtjelezésére és biztosításáraszolgáló

számítógép hardver és szoftver; elektronikus adatrögzítésre szolgáló hordozók, optikai; mágneses optikai és

mágneses információ és/vagy adat, bármilyen módon történő rögzítés konzultáció (szöveg, hang, rögzített vagy

animációs képek) (digitálisvagy analóg) vagy átvitel hordozók számítógép által olvashatók, mágneses

adathordozók vagy optikai; távközlési eszköz, nevezetesen transzponderek és elektronikus ellenőrző készülékek,

nevezetesen számítógép hardver és szoftver hitelkártyák, bankkártyák,kredit kártyák, debit kártyák és

fizetőkártyák hitelesítésére; szoftver biztonsági eszköz kártyán, tranzakciók biztonságának védelmére és kártya

hordozójának azonosítására szolgáló integrált áramkörökhöz, index kabinetekhez és titkos adatokhoz;számítógép

szoftver elektronikus fizetések és tőkeátutalások feldolgozására; rendszer fizetések és tőketranszfer céljára

szolgáló szoftver, beleértve a memóriakártyákon alapulókat és mikroprocesszorok számára, amelyek azonosító

kártyák, címkék, diagramokvagy egyéb hordozható eszközök írására és olvasására szolgálnak, függetlenül vagy

automata készülékbe integrálva, fizetések és tőketranszfer biztosítására és személyre szabására, azonosítással, és

hozzáférés ellenőrzéséhez, különösen banki műveletekterületén; hitelesítési szoftver elektronikus fizetések és

tőketranszfer feldolgozására; számítógépes szoftver internetes viszonteladók, kereskedők és tartalomszolgáltatók

mikro- fizetéseinek elősegítésére; számítógép szoftver, amely digitális vagyelektronikus tárcát tartalmaz érték

centralizált adatbázisban tárolására; számítógép hardver és rejtjelező szoftver, rejtjelező kulcsok, digitális

bizonylatok, digitális aláírások, szoftver adattárolás és visszakeresés biztosítására, és egyének, bankokés

pénzintézetek által használt titkos fogyasztói információ átvitelére, illetőleg annak biztosítására; kódolt

mágneskártyák és integrált áramköri chip-et tartalmazó kártyák ("smart kártyák"); mágneskártyák, mágneses

azonosító kártyák, kódoltmágneskártyák vagy géppel olvasható kódok; kártyák jogosultságok érvényesítéséhez;

hitelkártyák, bankkártyák, kredit kártyák; debit kártyák; fizetőkártyák, újrafeltölthető kártyák; hozzáférést

biztosító kártyák, fizetőkártyák és érmével működtetett,tranzakciós kártyák, elektronikus tárcák; készülék

csekkek elektronikus kezeléséhez; biztonsági/széf tranzakciók terminálok, elektronikus; kártyaolvasók;

számítógép szoftver smart kártyák terminálokkal és kártyaolvasókkal való interaktívösszekapcsolására;

telekommunikációs készülékek; kereskedelmi pont tranzakció terminálok és számítógép szoftver tranzakciók

átvitelére, kijelzésére és tárolására, azonosítására és pénzügyi szolgáltatások, banki szolgáltatások és a távközlés

területénfelhasználható pénzügyi információk részére; rádió frekvenciás azonosító készülékek (transzponderek);

valamint elektronikus ellenőrző készülékek hitelkártyák, bankkártyák, kredit kártyák, debit kártyák és

fizetőkártyák hitelesítésének ellenőrzésére;terminálok diagrammok engedélyezésére mikroprocesszor számára,

amely csatlakoztatható lokális (olvasó vagy író) vagy távoli számítógéppel vagy más gépi csatlakozáshoz olyan

hálózat számára, amelynek alkalmazásával hálózatokon nyitható tranzakciók ésfizetési tranzakciók

engedélyezhetők; rendszerek tranzakciók fizetések biztonsága céljára; automata áruelosztó berendezések és

 szerkezetek, és mechanizmusok érmével működtethető készülékekhez.

36 Pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelezési szolgáltatások; elektronikus pénzalapok and valuta transzfer

szolgáltatások; pénzalap transzfer és termékek értékesítése és mások által kínált szolgáltatások értékesítése

elektronikus kommunikációs hálózatonkeresztül; elektronikus tranzakciók hitelesítése és kiegyenlítésével

kapcsolatos szolgáltatások; elsimítási (egyezségi) pénzügyi tranzakciók elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztül; hitelkártya szolgáltatások, hitelkártya fizetésiszolgáltatások; fizetési kártya szolgáltatások nyújtása;

tárolt érték elektronikus tárca szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások az interneten, pénzügyi

szolgáltatások az interneten; fizetési szolgáltatások, pénzbegyűjtési szolgáltatások,mindezek a 36. osztályba

tartozók; számlák feldolgozása és továbbítása és ezek kifizetése, fizetési szolgáltatások, garantált fizetésnyújtás

szolgáltatása és pénzpiaci pénzalapok; fizetési szolgáltatások, nevezetesen internetes viszonteladók, kereskedőkés

tartalomszolgáltatók részére történő kifizetések szolgáltatása, centralizált adatbankban történő

információ-tárolással; fizetési szolgáltatások nyújtása internet- tartalom részére, ezen belül az elektronikus

dokumentumok, fényképek és információ,elektronikus pénzalapok és valuta transzfer szolgáltatások, elektronikus

fizetési szolgáltatások, előrefizetett telefonhívó kártya szolgáltatások, készpénz költség szolgáltatások, utazási

biztosítás szolgáltatások; csekkellenőrzési szolgáltatások;utazási csekkekkel és utazási voucherekkel kapcsolatos

kibocsátási és visszaváltási szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások a fent említett szolgáltatásokkal
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kapcsolatban; tárolt érték elektronikus tárca szolgáltatások; transzponder és közvetlen("proximity", mobiltelefon

segítségével történő) fizetési eszközökkel végrehajtott alacsony érték fizetési szolgáltatások; kártyabirtokos és

kereskedő hitelesítési szolgáltatások elektronikus fizetésekhez; előrefizetett telefonhívó kártya

szolgáltatások;készpénz költség szolgáltatások;automata számlálókészülék szolgáltatások; elektronikus

tranzakciók engedélyezésével és rendezésével öszszefüggő szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen

pénzügyi megtévesztések elleni védelem és megelőzés ésvitarendezés körébe tartozó szolgáltatások nyújtása

 online banki és telebank szolgáltatások; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

38 Távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások; adatközlési szolgáltatások; online

információs szolgáltatások; elektromos adatátvitel globális táv-adatfeldolgozó hálózaton keresztül, az internetet is

beleértve; számítógépben tároltadatbankból vagy az interneten keresztül nyert információ átvitelével,

rendelkezésre bocsátásával vagy bemutatásával/kijelzésével kapcsolatos szolgáltatások; adatátvitel

telefoncsatlakozás által történő elektronikus képfeldolgozás útján; távközlésiszolgáltatások internetes

viszonteladók, kereskedők és tartalomszolgáltatók részére történő fizetésekkel kapcsolatban, központosított

 adatbázisban történő információtárolásra.

 ( 111 )  205.613

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01721

 ( 220 )  2011.06.03.

 ( 732 )  IN-VITRO Kutató-Fejlesztő Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Galambos Vilmos, Budapest

 ( 541 )  PLERUDIN a szép egészséges lábakért

 ( 511 )  3 Kozmetikai szerek.

 5 Gyógyhatású adalékanyag.

 ( 111 )  205.614

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01920

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Napszemüvegek, napszemüvegek keretek, olvasószemüveg, sport szemüveg, party szemüveg, szemüvegkeret és

 a hozzá tartozó lencsék, kontaktlencse, szemüveg kiegészítő (tok, tasak).

35 Napszemüvegek, napszemüveg keretek, olvasószemüveg, sport szemüveg, party szemüveg, szemüvegkeret és

 a hozzá tartozó lencsék, kontaktlencse, szemüveg kiegészítő (tok, tasak), kis és nagykereskedelme, webáruház.

 ( 111 )  205.615

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01921

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Cop-Group Security Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
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 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  205.616

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01922

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  SINCILU EURO Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Napszemüvegek, napszemüvegek keretek, olvasószemüveg, sport szemüveg, party szemüveg, szemüvegkeret és

 a hozzá tartozó lencsék, kontaktlencse, szemüveg kiegészítő (tok, tasak).

35 Napszemüvegek, napszemüveg keretek, olvasószemüveg, sport szemüveg, party szemüveg, szemüvegkeret és

 a hozzá tartozó lencsék, kontaktlencse, szemüveg kiegészítő (tok, tasak), kis és nagykereskedelme, webáruház.

 ( 111 )  205.617

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01923

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  Havervagy Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huber Zsuzsanna, Huber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  205.618

 ( 151 )  2012.02.22.

 ( 210 )  M 11 01949

 ( 220 )  2011.06.20.

 ( 732 )  Processfilm Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  EEMOV

 ( 511 ) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezés; mozgókép rögzítésére szolgáló készülék; testre szerelhető

 kamera stabilizátor rendszer.

 35 Kereskedelem, online internetes kereskedelem, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák.

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

 ( 111 )  205.623

 ( 151 )  2012.02.23.

 ( 210 )  M 11 00986

 ( 220 )  2011.03.31.

 ( 732 )  CEDC International Sp. zo.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROYAL

 ( 511 )  33 Vodka.
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A rovat 164 darab közlést tartalmaz. 
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