
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 11 00683

 ( 220 ) 2011.03.08.

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

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

 ( 541 ) TÖBB MINT EGY AUTÓ

 ( 511 )   35    Gépjárművek kiskereskedelmi értékesítése.

 ( 210 ) M 11 01750

 ( 220 ) 2009.05.27.

 ( 731 )  Rondo Property Investments Sp. z o.o., Warsaw (PL)

 ( 740 )  Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RONDO 1

 ( 511 )  35    Irodai munkák; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti

 menedzsment.

 36    Ingatlankezelés; bérházak kezelése, ingatlanok értékbecslése; finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi

tanácsadás; ingatlanfinanszírozás; ingatlanok (többek között irodák, raktárépületek, garázsok) bérbe- és lízingbe

 adása; ingatlanközvetítés.

 ( 210 ) M 11 01751

 ( 220 ) 2009.05.27.

 ( 731 )  Rondo Property Investments Sp. z o.o., Warsaw (PL)

 ( 740 )  Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Irodai munkák; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti

 menedzsment.

 36    Ingatlankezelés; bérházak kezelése, ingatlanok értékbecslése; finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi

tanácsadás; ingatlanfinanszírozás; ingatlanok (többek között irodák, raktárépületek, garázsok) bérbe- és lízingbe

 adása; ingatlanközvetítés.

 ( 210 ) M 11 01755

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  Fashion Design Center Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01933

 ( 220 ) 2011.06.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Élő növények és virágok.

  35    Virágdekorációk virágüzletben való értékesítése.
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  44    Virágdekorációk és egyéb dekorációk készítése.

 ( 210 ) M 11 01937

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM

INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware

 Limited Liability Company), New York, NY (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hang-, video- és adatrögzítő és reprodukáló készülékek hangok és/vagy adatok tárolására, rögzítésére,

továbbítására és reprodukálására; televízió képernyővel vagy videó monitorral használható szórakoztató

készülékek játékokhoz; számítógéppel vezéreltvagy elektronikus szórakoztató készülék; pénzérmével vagy

zsetonnal működő elektromos vagy elektronikus szórakoztató készülékek; számítógépes szoftver; számítógépes

játékok; elektronikus játékok; videojátékok; CD ROM játékok; audio output játékok; játékcartridge-ok

számítógépes videó játékokhoz és videó játékgépekhez; számítógépes játékkazetták; számítógépes

játékprogramok; számítógépes játék szalagok; audio- és videó felvételek; hanglemezek; lemezek; mozi és

fényképezőgéppel készült filmek; mozgóképesfilmek és videoszalagok; MP3 lejátszók; digitális kamerák;

mobiltelefonok és mindenféle típusú vezeték nélküli telefonkészülékek és tartozékaik, beleértve mobiltelefon

előlapok; letölthető csengőhangok, zene, MP3 fájlok, grafikák, játékok és videó képekvezeték nélküli mobil

kommunikációs eszközökhöz; vezeték nélküli transzmissziós és mobil kommunikációs eszközök, melyek

lehetővé teszik a szavazást, valamint hang- és szöveges üzenetek fogadását más vezeték nélküli kommunikációs

eszközökkel;napszemüvegek/szemüvegek; képet és/vagy hangot tartalmazó mágneses adathordozók;

lézerlemezek; videolemezek, CD-lemezek; CD-ROM-ok; CDI-k; digitális sokoldalú lemezek (DVD-k); szalagok;

video-kazetták; mozifilmeket, híreket, sport- és televízióssorozatokat, dokumentumfilmeket, játékvetélkedőket,

animációkat, koncerteket és egyéb előadásokat tartalmazó cartridge-ok, kártyák; memória hordozók; interaktív

CD-lemezek és CD-ROM-ok; kazettákat és CD-lemezek szállítására szolgáló tartók; számítógéppelhasználható

 interaktív elektronikus játékok.

 38    Műsorszóró- és telekommunikációs szolgáltatások; kábeles és műholdas átviteli szolgáltatások; vezeték

nélküli mobiltelefon szolgáltatások; hozzáférés biztosítása letölthető csengőhangokhoz, zenéhez, MP3-hoz,

grafikához, játékokhoz, video képekhez ésinformációhoz vezeték nélküli mobilkommunikációs eszközök révén;

le- és feltölthető csengőhangok, hangok, zenék, MP3-ak, grafikák, játékok, videojátékok, információk és hírek

globális számítógép-hálózaton keresztül történő biztosítása vezeték nélkülimobil kommunikációs eszköz

felhasználója számára; szavazás és közvélemény-kutatás vezeték nélküli mobil kommunikációs eszköz

felhasználója számára; szavazás és közvélemény-kutatás vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközön

keresztül; hang- és szövegesüzenetek küldése és fogadása vezeték nélküli mobil kommunikációval; internet

szolgáltatások, amelyek magukban foglalnak kommunikációs szolgáltatásokat, nevezetesen hangközvetítés és

audiovizuális felvételek interneten történő továbbítását; szórakoztatásiszolgáltatások, televízió- és rádióműsorok,

rajzfilmek, továbbá hang- és videó felvételek gyártása, előkészítése, bemutatása, terjesztése és kölcsönzése

interaktív médián, többek között interneten keresztül; zenés tévéműsorok, könyvek, magazinok ésfolyóiratok

kiadása, oktatási és ismeretterjesztő anyagok gyártása és kölcsönzése, nevelési, kulturális vagy szórakoztatási

célú események szervezése, gyártása és bemutatása interaktív médián keresztül, versenyek, mérkőzések, játékok,

vetélkedők,kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportesemények, show műsorok, road-show-k,

színpadra alkalmazott események, színházi bemutatók, koncertek, élő műsorok és a közönség bevonásával zajló

események, interaktív játékok szervezése,sms-vetélkedő műsorok készítése globális számítógéprendszer és más

 (interaktív) kommunikációs hálózat, többek között internet útján is.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; zenés tévéműsorok; könyvek, magazinok és folyóiratok kiadása; oktatási és
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ismeretterjesztő anyagok gyártása és kölcsönzése; versenyek, mérkőzések, játékok, vetélkedők, kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése;sportesemények, show műsorok, road-show-k, színpadra alkalmazott

események, színházi bemutatók, koncertek, élő műsorok és a közönség bevonásával zajló események;

 sms-vetélkedő műsorok készítése.

 ( 210 ) M 11 01946

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Herb-Pharma HU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (Dr. Zsiros Krisztina ügyvéd), Budapest

 ( 541 ) Hair - Vigyázat! Csak hajra!

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

5    Bedörzsőlőszerek, dezodorok nem személyes használatra, elixírek, gyógyhatású hajnövesztőszerek,

 szérumok.

 ( 210 ) M 11 02020

 ( 220 ) 2011.06.24.

 ( 731 )  JMP Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kende Tamás, Budapest

 ( 541 ) green park

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 02154

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Svengard Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 ) WASH&GO

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

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

 5    Fertőtlenítőszerek, fürdősók.

 21    Mosással, szépségápolással, tisztítással, fertőtlenítéssel kapcsolatos eszközök, edények és tartályok, üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk; fésűk, szivacsok és kefék.

 ( 210 ) M 11 02469

 ( 220 ) 2011.08.02.

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

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

 ( 541 ) Federol Sebolaj

 ( 511 )  5    Sebolaj.

 ( 210 ) M 11 02646

 ( 220 ) 2011.08.19.

 ( 731 )  Bolyki Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02648

 ( 220 ) 2011.08.19.

 ( 731 )  ESPN, Inc. (a corporation of Delaware), Bristol, Connecticut, 06010 (US)

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

 ( 541 ) X GAMES

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 38    Távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatátvitel az internet, mobil és kábel nélküli eszközök segítségével;

 televíziós sugárzási szolgáltatások, rádiós sugárzási szolgáltatások.

 41    A legkülönbözőbb sportágak területén lefolytatott sportversenyek szervezése és megrendezése; különböző

sportversenyeket közvetítő televíziós programok; rádiós műsor szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,

 nevezetesen sporttal kapcsolatos televíziós,rádiós és internetes információ közlés.

 ( 210 ) M 11 02805

 ( 220 ) 2011.09.06.

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

 ( 541 ) ValDeal Integrált Innováció-menedzsment Modell

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

 üzletvezetési tanácsadás).

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

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

 ( 210 ) M 11 02808

 ( 220 ) 2011.09.06.

 ( 731 )  Mugatu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóskút (HU)

 ( 740 )  dr. Mosolygó Sára, Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MUGATU

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02838

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  ÖKO-LOGIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ÖKOCELL

 ( 511 )  1    Cellulóz.
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  17    Hőszigetelőanyagok.

  31    Kertészeti termékek.

 ( 210 ) M 11 02848

 ( 220 ) 2011.09.08.

 ( 731 )  Tiszafüredi Thermál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek, vizek (italok); szódavizek.

 ( 210 ) M 11 02849

 ( 220 ) 2011.09.08.

 ( 731 )  Tiszafüredi Thermál Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek, vizek (italok); szódavizek.

 ( 210 ) M 11 02964

 ( 220 ) 2011.09.21.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 11 02965

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  All Nutrition Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

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

 karácsonyfadíszek.

 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.

 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.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02966

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  BANG BANG APPAREL CO., LTD., Seoul (KR)

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

 ( 541 ) BANG BANG

 ( 511 )  18    Piperetáskák (tartalom nélkül); pénztárcák; levéltárcák; bevásárló táskák; válltáskák; bőröndök; sport

táskák; utazótáskák; iskolatáskák; hátizsákok; nyersbőrök; bőrtáskák; műbőrtáskák; strandtáskák; (bőrből készült)

 bankkártyatartók; kézitáskák; (bőrbőlkészült) kulcstartók; esernyők; napernyők.

 ( 210 ) M 11 02969

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  Kuti Gábor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 210 ) M 11 02970

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  Kuti Gábor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 210 ) M 11 02971
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 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

  
( 546 )

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

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

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

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

 számára.

 ( 210 ) M 11 02973

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

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

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02974

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 541 ) Van képünk hozzá

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02975

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 541 ) Maradj talpon!

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02976

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 541 ) MM - a megoldások magazinja

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02977

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 541 ) DTK

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

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

 ( 210 ) M 11 03013

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  DiningCity Central & Eastern Europe Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03080

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  Deák Endre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi-és vadhús friss és hőkezeléssel tartósított termékek;

húskivonat és gombakészítmények; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldség készítmények, ezekből

készített termékek; zselék, lekvárok(dzsemek), kompótok, melyek zöldségből és gyümölcsből, valamint más

 növényekből készülnek; tojás és ebből készült termékek; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok; élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára, maláta.

 42    Magyarországgal kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, mint élelmiszeripari tervezési

 szolgáltatás, kutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03156

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  THX Games Zrt., Sóskút (HU)

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

 ( 541 ) TRIVIADOR

 ( 511 ) 9    Számítógépprogramok, különösen számítógépes játék szoftverek, online elérhetőséggel, vagy elektronikus

vagy mágneses hordozón, kommunikációs szoftverek on-line játék szolgáltatásokhoz, interaktív CD-ROM tárolók

 on-line játék szolgáltatásokhoz.

  28    Játékok, társasjátékok, elektronikus játékok (amelyek nem tartoznak más osztályba).

 41    Szórakoztatás távközlési hálózatok és/vagy számítógépes hálózatok útján, online játék szolgáltatások,

szórakoztatás televízió és rádió útján, interaktív játékok és szórakoztatás, televíziós programok készítése,

 szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatása.

 ( 210 ) M 11 03164

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03186

 ( 220 ) 2011.10.10.

 ( 731 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Nyírfacukorból készült gyógycukor.

  30    Nyírfacukor.

 ( 210 ) M 11 03240

 ( 220 ) 2011.10.14.

 ( 731 )  Strauss Metal Kft., Pécs (HU)

  

( 591 )

 ( 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.

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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03259

 ( 220 ) 2011.10.14.

 ( 731 )  Hajnal Lajos, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Danka János, dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) SOLLIGHT

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 11 03344

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; kolbász és kolbásztermékek; hús és hústermékeken és/vagy kolbász és
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 kolbásztermékeken alapuló készételek magyar recept szerint.

 ( 210 ) M 11 03369

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Evergeen Kft., Tata (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03394

 ( 220 ) 2011.10.24.

 ( 731 )  Németh György, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 és állatok részére.

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

 ( 210 ) M 11 03425

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  Karsai Sándor, Nagyigmánd (HU)

 Ultra-Fitt Szolgáltató Bt., Nagyigmánd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos energia előállítására, átalakítására szolgáló berendezés.

 ( 210 ) M 11 03447

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03452

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  Élő Bolygó Alapítvány, Szentgál (HU)

 ( 740 )  dr. Gabos Szilvia, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03459

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Nosalty Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Préda Katalin, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  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.

 ( 210 ) M 11 03470

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Wóker-Trade Kft., Tabdi (HU)

 ( 740 )  dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) WALKER APPLE CIDER

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

 ( 210 ) M 11 03482

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  Generica s.r.o., 92101 Piešťany (SK)

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

 ( 541 ) ULTRASEPTYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek.

  10    Orvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 11 03483

 ( 220 ) 2011.11.03.
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 ( 731 )  Szoták Katalin, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Miss Scotty

 ( 511 )   25    Ruházati termékek és ruházati kiegészítők melyek nem tartoznak más osztályba.

 41    Ruházattal kapcsolatos oktatás, különösen ruhatervezés és szabás-varrás oktatása, oktatási tárgyú

 információk, fényképészet, divatfotózás, ruházati termékek-, felnőttek és gyermek modellek fotózása.

  42    Divattervezés, ruhaipari formatervezés, web design, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 03503

 ( 220 ) 2011.11.05.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

termékek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; csomagolásra szolgáló műanyagok

 (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 03527

 ( 220 ) 2011.11.08.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )
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 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

  35    Vitaminkészítmények reklámozása, kereskedelme.

 ( 210 ) M 11 03534

 ( 220 ) 2011.11.08.

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

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

 ( 541 ) Öngondoskodási Index

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 és -vétele.

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

banki szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

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

 kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.

 ( 210 ) M 11 03548

 ( 220 ) 2011.11.09.

 ( 731 )  Europharmavet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ALDASYL

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

 műgyanták, feldolgozatlan műanyagok.

 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 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.

 ( 210 ) M 11 03564

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  Ferdinánd-Ház Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, tradicionális cseh ételekkel, italokkal, sörökkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 11 03585
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 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  ALTO NYOMDA Kft., Székesfehérvár (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.

 ( 210 ) M 11 03590

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  Vadnai Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 03592

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 11 03594

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  Vesztergombi & Vesztergombi Betéti Társaság, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) VESZTERGOMBI

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 03642

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Szabadi István, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Patrícia, Dr. Kecskés Patrícia Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

  

( 546 )

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

 karácsonyfadíszek.

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

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

 maláta.

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 03650
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 ( 220 ) 2011.11.17.

 ( 731 )  Axel Springer-Budapest Kiadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Tvr-hét - a szórakozás garantálva!

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 03666

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  XBODY HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter ügyvéd,Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Álló edzőkerékpárok, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, görgők álló edzőkerékpárokhoz,

könyökvédők, övek súlyemelőknek, sípcsontvédők, súlyzók, testépítő felszerelések, térdvédők,

 tornafelszerelések, védőnadrágok sportolóknak, védőtömések.

 41    Egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning), fitnesztanfolyamok vezetése,

gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatás, oktatási vizsgáztatás, sport edzőtábori szolgáltatás, sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével,sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, személyes edzői

 szolgáltatások (fitnesz), testnevelés.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,

 fizi(k)oterápia, szépségszalonok, terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03687

 ( 220 ) 2011.11.21.

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

 ( 740 )  ifj. Kaló István, Eger

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konzerválásához; kurkuma (színezék); lakkok; lakkok bronzzal való bevonáshoz; lámpakorom;
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likőrszínezékek;malátakaramell (élelmiszer-színezék); malátaszínezékek; maratóanyagok bőrökhöz;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fejtőkalapácsok(kéziszerszámok); csigafúrók (kéziszerszámok), csipeszek, fogók; csiszolókorongok; csődaraboló

eszközök; csőfogók (kéziszerszámok); csővágók (kéziszerszámok); diótörők, nem nemesfémből; döngölők

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kéziszerszámok); nyírópengék; nyomófejek (kéziszerszámok); ollók *; oltókések; ostyasütő formák;
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osztriganyitók; öntőkanalak; öntőkanalak, öntőüstök (szerszámok); palettakaparó kések; patareszelők;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forgácsolószerszámok (kéziszerszámok) ványolószerszámok (textilipar) venyigenyíró gépek vésők

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

 zöldségvágók zsebkések, bicskák.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adóbevallások elkészítése állásközvetítő irodák árubemutatás

áruminták terjesztése árverés becslés kereskedelmi ügyletekben bérszámfejtés; eladási propaganda (mások

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

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

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

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

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

kereskedelmi vagyreklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

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

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

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

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

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

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

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás;

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

üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;szövegfeldolgozás;

tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető

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

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

és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

 ( 210 ) M 11 03695

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  Koralevics Károly, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BREKETTYÉS

 ( 511 )   33    Alkholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 03703

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 7. szám, 2012.04.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M644



 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  GetFitFast Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 03717

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Béres Csepp Extra

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők

 emberek számára.

 ( 210 ) M 11 03721

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezések és javítások, főleg állandó épületek építési vállalkozói és fővállalkozói szolgáltatásai, új

épületek felépítése, épületek felújítása, eredeti állapotba történő helyreállítása, utak, hidak, gátak építésével

kapcsolatos, valamint az építkezésspeciális területeihez kapcsolódó szolgáltatások, festés, gáz- és

vízvezetékszerelés, fűtőrendszerek szerelése és tetőfedés; építkezések kiegészítő tevékenységei, építési eszközök

és anyagok bérbeadása, javítási szolgáltatások, többek között avillamosipar, a bútoripar, az asztalosipar, valamint

 a berendezés- és felszerelésgyártás területén.

 ( 210 ) M 11 03723

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  Orange6 Természetes Otthon Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) K.O.S

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

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; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03726

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Mono Art Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Medveczky László István,Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 03744

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Spilák Gergely, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

termékek; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével).

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,

reklámanyagok kölcsönzése és terjesztése, reklámszövegekpublikálása, segítségnyújtás kereskedelmi vagy

 iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; alkotóműhelyek szervezése és bonyolítása (gyakorlat),

személyiségfejlesztő klubok, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadások szervezése és

lebonyolítása, előadók szolgáltatásai, eszmecserék,fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),

hangfelvételek kölcsönzése, klubszolgáltatások (oktatás), könyvkiadás, online elérhető elektronikus publikációk,

rádió- és televízió programok készítése, oktatással kapcsolatos versenyek-,videofilmgyártás-, zene összeállítása,

 szervezése.

 ( 210 ) M 11 03746

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Halász Gábor Húsüzem kfc., Ballószög (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús.

 ( 210 ) M 11 03761

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Szilágyi Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Art Budapest, the CEE Art Fair

 ( 511 )  42    Kiállítások szervezése és lebonyolítása Magyarországon, kiváltképpen képzőművészeti vásárok szervezése

 és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 11 03782

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Nehéz Kő Kereskedelmi és Szállítmányozó Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. G. Szabó Szilvia, G. Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Építőanyag kereskedelmi tevékenység, áruk és szolgáltatások beszerzése mások számára.

  39    Szállítmányozás.

 ( 210 ) M 11 03788

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  Szallas.hu Kft., Miskolc (HU)

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

 ( 541 ) SZALLAS.HU

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, on-linehirdetőitevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, állásközvetítő irodák,

 reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szállodai üzletvezetés.

  39    Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak.

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, szálláshely lefoglalása

 (időleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03795

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  

( 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.

  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.

 ( 210 ) M 11 03804

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Bor és Más Kft 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marczingós László, Tagyon

  

( 546 )

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

  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.
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 ( 210 ) M 11 03805

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  SVENGARD Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 ) PINK PÖTTY

 ( 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; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

 ( 210 ) M 11 03806

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Szabó Barnabás 100%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Szalai Péter,Szalai Ügyvédi iroda, Győr

  

( 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; tűzoltó készülékek.

 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 nem tartoznak más osztályokba.

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

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

 ( 210 ) M 11 03811

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  Xyllophone Mobile Labs Üzleti Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, szoftverek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; munkaerő közvetítés.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 03816

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  ROYAL SEED Magyarország Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 maláta.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03830

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  INSURE COMP Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra alkalmas formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítő

anyagok, emberi fogyasztásra előkészített gabonakészítmények, gabona és rizs alapú snack ételek és más

 gabonafélékből való hasonló készítmények.

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

 ( 210 ) M 11 03831

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  INSURE COMP Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 )  30    Növényi eredetű élelmiszerek, fogyasztásra alkalmas formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítő

anyagok, emberi fogyasztásra előkészített gabonakészítmények, gabona és rizs alapú snack ételek és más

 gabonafélékből való hasonló készítmények.

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

 ( 210 ) M 11 03840

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  HBL PRODUKCIÓ Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Kompakt lemezek (audio-video).

  16    Nyomtatott publikációk.

  41    Rádió- és televízióprogramok készítése.

 ( 210 ) M 11 03857

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  A-Print Szolgáltató Kft., Újlengyel (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.

 ( 210 ) M 11 03858

 ( 220 ) 2011.12.02.

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

 ( 740 )  Royka György, Hévízgyörk

  ( 546 )

 ( 511 )   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; műszaki szakértői

 tevékenység; kutatás és fejlesztés másokrészére.

 ( 210 ) M 11 03859

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

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

 ( 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).

 ( 210 ) M 11 03869

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Xyllophone Mobile Labs Üzleti Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, szoftverek.

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

  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.

 ( 210 ) M 11 03871

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Pallér Csarnok Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanfejlesztés, ingatlanügyletek.

  37    Épületgépészet, építészmérnöki tevékenység, csarnoképítés, építkezés.

 ( 210 ) M 11 03883

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  GLRY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Marjai Attila, Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GILROY ENERGY

 ( 511 )  32    Energiaitalok, ásványvizek és szénsavas vizek, lítiumos vizek, limonádék, egyéb alkoholmantes italok,

gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz, izotóniás italok, készítmények italok

előállításához és más készítményekitalokhoz, alkoholmentes üdítők, szénsavas italok, porok szénsavas italokhoz,

termékek szénsavas vizek előállításához, termékek ásványvizek előállításához, vizek, a fent említett áruk egyike

 sem használatos kevert alkoholos italok készítéséhez.

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

 43    Vendéglátás (élelmezés), éttermek bárszolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló

éttermek, vendéglátóipar, étel és ital szolgáltatása vendégek számára; időleges szállásadás, ideértve a szállodákat,

panziókat, üdülőtáborokat,turistaházakat, moteleket; hordozható épületek bérlete, sátrak kölcsönzése; székek,

 asztalok, üvegárú kölcsönzése, az alkoholos italok kivételével.
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 ( 210 ) M 11 03887

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) Soproni Zéro

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

 szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 11 03891

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; oldószerek; szinező anyagok, mint a festékek, kencék, lakkok adalékai; rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (a festékek anyagának megfelelő összetételű anyaggal); fapácok.

 41    Nevelés és oktatás; üzleti képzés; konferenciák és kiállítások megszervezése; gyakorlati képzések

megszervezése; on-line elektronikus kiadványok biztosítása; on-linehírek és információk biztosítása; a festés és

 dekorációs technika bemutatása, gyakorlatiképzése; a fentiekkel kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 11 03893

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Top Timer Manager Centrum Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok.

 ( 210 ) M 11 03895

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  AGB Produkciós Iroda Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03896

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Sebestyén és Társa Fuvarozó Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 11 03900

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  MED-X-PERT Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; gyógyászati készülékek és eszközök.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03903

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Makk Emese, Budaörs

 ( 541 ) TESCO Biztosítás

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 03905

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  Szabó Márton, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 541 ) FRITELLA

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03911

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  KERATA és Társa Bt., Sopron (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fogtechnikusi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03913

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  Supykids Europe Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Szabó Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők; gyerekcipők, szandálok, csizma, tornacipők, csizmák gyógyászati célra, sportcipők.

 ( 210 ) M 11 03919

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Fabók Tibor, Dr. Fabók Ügyvédi Iroda, Vasvár
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( 546 )

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

 karácsonyfadíszek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 11 03931

 ( 220 ) 2011.12.12.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések ésszerkezetek érmebedobással működő

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

 készülékek.

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 11 03935

 ( 220 ) 2011.12.12.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

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

 ( 541 ) NEUTRA-BALANCE

 ( 511 ) 3    Mosószerek; mosodai célokra szolgáló fehérítő készítmények és más anyagok; textilápoló készítmények;

textillágyító készítmények; folttisztító szerek; illatosító és frissítő készítmények ruhákhoz és textilekhez;

textilfrissítő szappanok; ruha éstextilmosó készítmények kézi mosáshoz; mosodai keményítő; tisztító-, fényesítő-,

súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; folyékony mosogatószerek; tisztító vagy fényesítő készítményekkel és

anyagokkal impregnált kendők; szappanok; kéz-testmosókészítmények; illatszerek, toalett vizek, borotválkozás

utáni készítmények, kölni; illóolajok; dezodorok és izzadás gátlók; fejbőr- és hajápoló készítmények; samponok

és hajkondicionálók; hajszínezők; hajformázó termékek; fogkrémek; szájvizek nem orvosihasználatra; száj- és

fogápoló készítmények; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusoló

készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló olajok, krémek, balzsamok, tonikok és oldatok; borotválkozási

készítmények; borotválkozáselőtti és borotválkozás utáni készítmények; szőrtelenítő készítmények; barnító és

napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlőkvagy kendők; nedvesített vagy
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impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők; szépségmaszkok, arcpakolások, gyógyhatású szappanok;

fertőtlenítő szappanok és gélek; haj, fejbőr és bőr tisztítására, ápolására, szépítésére és kezelésére

 szolgálókészítmények.

5    Fertőtlenítőszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; gombaölő szerek; fertőtlenítő szerek; csíraölő szerek; parazitaölő szerek; algicidek; rovarirtó

szerek; gyomirtó szerek; dezodorok nemszemélyi használatra; légfrissítő készítmények; rovarriasztók; fertőzés

gátló szerek; fertőtlenítő szerekkel impregnált tisztító anyagok; háztartási fertőtlenítőszerek (nem szappan

 formában); impregnált fertőtlenítő törlők.

 16    Eldobható termékek felnőttek és gyermekek részére, eldobható pelenkák vagy betétek, eldobható

 pelenkabetétek; eldobható kendők és törlők.

 21    Nem elektromos eszközök és anyagok tisztítás céljára; tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; impregnált

tisztító-, portörlő és fényesítő kendők; adagolóeszközök; kefék; súroló- vagy tisztítópárnák; szivacsok és

 gumibetétes felmosók.

 ( 210 ) M 11 03945

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Wang Dongfang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, harisnya.

 ( 210 ) M 11 03968

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  BanKonzult Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

  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.

 ( 210 ) M 11 03969

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Puskásné Török Éva, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Zenés, táncos szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 03971

 ( 220 ) 2011.12.14.
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 ( 731 )  VÁCI PEPE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma András, dr. Kozma András Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03972

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. D. Tóth Éva jogtanácsos, Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  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.

 ( 210 ) M 11 03975

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Compaigne Gervais Danone S.A., Paris (FR)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Taliándörögd

 ( 541 ) OIKOS

 ( 511 )  29    Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok,

joghurtitalok, túró, főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy ízesített italok, főleg tejből készített

 tejitalok, gyümölcsös tejesitalok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termékek.

 ( 210 ) M 11 03980

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  dr. Hadnagy Ádám e.v., Körmend (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 11 03988

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Grmela Péter, Budapest (HU)

 Grmela-Banelli Éva, Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 ) Solennemed

 ( 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).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03996

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Impala Bútorkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorok.

 35    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorokkal való on-line

 kereskedelem, webáruház.

 ( 210 ) M 11 03997

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Impala Bútorkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorok.

 35    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorokkal való on-line

 kereskedelem, webáruház.

 ( 210 ) M 11 03998

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Impala Bútorkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorok.

 35    Székek, asztalok, asztallábak, asztallapok, kárpitos bútorok, kültéri bútorok, bútorokkal való on-line

 kereskedelem, webáruház.

 ( 210 ) M 11 04005

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  RÉZKAKAS V. KERÜLET Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 541 ) RÉZKAKAS BISZTRO

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

 ( 210 ) M 11 04006

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04007

 ( 220 ) 2011.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Krisztián Anikó, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 11 04008

 ( 220 ) 2011.12.16.

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

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

 ( 541 ) Confector

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

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

 burkolatok (építés) nem fémből.

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

 munkák); épületek karbantartása.

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

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

 ( 210 ) M 11 04009

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  CONFECTOR Mérnök Iroda Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 burkolatok (építés) nem fémből.

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

 munkák); épületek karbantartása.

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

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

 ( 210 ) M 11 04010

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  Maxim Könyvkiadó Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek.

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

 termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 11 04013

 ( 220 ) 2011.12.16.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Nyomdai szolgáltatások; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04019

 ( 220 ) 2011.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Lajkóné Dr. Vígh Judit, Dr. Vígh Ügyvédi Iroda, Szolnok
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( 546 )

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

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

 maláta.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 04020

 ( 220 ) 2011.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Csevár Antal, Pilisvörösvár

 ( 541 ) CIG PANNÓNIA

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 04023

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  Boldoczki János, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Bak Tibor, Bak Tibor Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 04025

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  JT International SA, Geneva 26 (CH)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták , szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 210 ) M 11 04034

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Teljesidő Zrt., Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Órák és más időmérő eszközök.

  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.

 ( 210 ) M 11 04041

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Diákhitel Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ládi Judit, dr. Ládi Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 04042

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Dragomír György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; sport cikkek.
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  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 04050

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Dr. Hunyadfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) TROPIK

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 04053

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Burken Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Nyomás alatt dolgozunk a legjobban

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások azon belül (csővezeték, üzemkarbantartatás, szivárgások

 tömítése, menetgázok tömítése, csőlezárások, szeleptesztelések, peremesztergálás).

 ( 210 ) M 11 04056

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek; publikációs anyagok terjesztése

(nyomtatványlapok, nyomtatott anyagok, áruminták), újság előfizetési szolgáltatások mások részére;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;könyvelés; dokumentum sokszorosítás; állásközvetítő irodák;

számítógépes fájlok kezelése; kiállítások szervezése kereskedelmi vagy hirdetési céllal; promóciós és hirdetési

tevékenység a vevők hűségének pénzügyi előnyökkel történő növelésére; on-linehirdetés számítógépes hálózaton

keresztül; hirdetési idő bérbeadás bármilyen kommunikációs csatornán; publikációk megjelentetése; hirdetési

felület bérbeadása; hirdetési anyagok terjesztése; ügyfélkapcsolatok (PR); üzleti segítségnyújtás

üzletvezetéshez;üzleti információ; reklámügynökségek, üzletszerzési/üzletvezetési konzultáció (tanácsadás),

professzionális üzleti konzultáció; áruminták terjesztése (terjesztés), hirdetési anyagok frissítése, üzleti

értékelések, piackutatások szolgáltatása üzletiszakértők részére, adatgyűjtés mester fájlba, üzleti információ,

reklám- és hirdetési anyagok bérbeadása, gazdasági előrejelzések, levelezés útján történő reklámozás, postai úton

 történő reklámozás, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás;számlakivonatok összeállítása.

 36    Pénzügyi szolgáltatások; hitel szolgáltatások, személyre szabott hitelbiztosítás, kölcsön szolgáltatás,

hitelműveletek; hitelkártya és terhelőkártya szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; banki szolgáltatások;

ingatlanügyletek; fizetési szolgáltatások;portfolió kezelés és befektetések megtakarítási termékekhez; online és

adatfeldolgozó rendszerekből, számítógépi adatbázisokból és számítógépes vagy telematikus hálózatokból

(beleértve a világhálót is) késleltetve nyert információ nyújtása pénzügyi ésbank- és ingatlan- és

hitelszolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve a világhálót; takarékpénztárak; utazási csekkek és hitellevelek

kibocsátása; ingatlan értékbecslése; ingatlan-, banki, pénzügyi ügyletek kezelése, hitelirodák, biztosítási
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tanácsadás,biztosítási információ, lízing, biztosítási ügynöki tevékenység, kölcsönös támogatási alapok,

befektetési alapok, kezesség, valuta tranzakciók, csekkek hitelesítse, letéti szolgáltatások (biztosítási/biztonsági

célból), elszámolóházak (valuta átváltás),pénzügyi tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, ingatlan ügynöki

tevékenység, követelésbehajtási ügynökségek, hitelkártya-kibocsátás, megtakarltások, pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankok,ingatlan), adóbecslések, tulajdon értékbecslés, pénzügyiszolgáltatások, pénzügyi információk

nyújtása, tőkekihelyezés, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi igazgatás, zálogkölcsönzés, üzleti

likvidáció, pénzügyi tranzakciók, valuta tranzakciók, részletfizetéses hitelnyújtás, pénzügyi szponzorálás,kölcsön

 (finanszírozás).

 38    Információtovábbítás interneten keresztül; távközlési szolgáltatások; valósidejű kommunikáció

számítógépes hálózatokon keresztül; kommunikáció átvitel és üzenetek, információ, szöveg, elektronikus

dokumentum (szerződéseket is beleértve), táblázatok,folyóiratok, egyéb nyomtatott anyagok és egyéb adatok,

online és adatfeldolgozó rendszerekből, számítógépi adatbázisokból és számítógépes vagy telematikus

hálózatokból (beleértve az internetet és a világhálót /www-t/ is) késleltetve nyert információnyújtása pénzügyi és

bank- és ingatlan- és hitelszolgáltatásokkal kapcsolatban és ezeknek a hiradástechnikai átvitele; elektronikus és

számítógépes levelezési szolgáltatások; hírek és információk továbbítása telekommunikációs eszközök

segitségével;felhasználói távközlési hozzáférés biztosítása; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes

adatbázisokhoz és számítógépes vagy adattovábbítási hálózatokhoz, beleértve az internetet és a világhálót;

számítógépes terminálok általi összeköttetésekkommunikáció optikai szálas hálózaton keresztül; kommunikáció

telefonon, rádión és távírón keresztül; televíziós és rádiós müsorszórás, televízió- és rádióprogramok;

elektronikus levelezési szolgáltatások; üzenetek továbbítása; üzenetek és képektovábbítása számítógépek

segitségével; műholdas átvitel; kábeltelevíziós müsorszórás; hírügynökségek; hozzáférési idő bérbeadása

számítógépes vagy kommunikációs hálózatokhoz, beleértve az internetet, szövegekkel, elektronikus

dokumentumokkal, grafikusadatbázisokkal és audiovizuális információval kapcsolatos konzultáció céljára;

hozzáférés bérbeadása személyre szabott hálózati interfész oldalakhoz, amelyek hozzáférést biztosítanak a

kiszolgálók számítógépes programjaihoz; hozzáférési idő bérbeadásaszámítógépes adatbázisokhoz; online

 információk nyújtása számítógépes vagy telematikus adatbázisok vagy az internet felhasználásával.

 ( 210 ) M 11 04058

 ( 220 ) 2011.12.19.

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

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

 ( 541 ) Hair Boost Woman

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők

 emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 11 04059

 ( 220 ) 2011.12.19.

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

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

 ( 541 ) Derma Pam By Dr. Pam

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás

 élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítőkemberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 11 04060

 ( 220 ) 2011.12.19.
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 ( 731 )  Derma Pam Ltd., Ashdod (IL)

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

  

( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 04065

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Krajcár Csomagolóanyagipari Kft., Rábapaty (HU)

 ( 740 )  Bedics Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04067

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Pócza János, Kapuvár (HU)

 ( 541 ) PÓCZAFA

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 04081

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Burano Creative Colour Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDAMETÁL

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; kenőolajok; vágó, fúró és üregelő kenőolajféleségek fémek megmunkálásához.

 ( 210 ) M 11 04082
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 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Burano Creative Colour Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AKRILÁN

 ( 511 )  2    Polimetokrilát-műgyanta alapú lakk.

 ( 210 ) M 11 04083

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Burano Creative Colour Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ADHÉZOR

 ( 511 )  2    Akrilátkopolimer műgyanta kötőanyagot, korróziógátló és színező pigmenteket tartalmazó festék.

 ( 210 ) M 11 04088

 ( 220 ) 2011.12.21.

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

  ( 546 )

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

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

 használatra; ajakrúzsok.

 ( 210 ) M 11 04090

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Takács Pál, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Rádió, CB rádiók, hordozható rádiók, tengerészeti rádiók, radar/lézerdetektorok, számítógépi hardware,

firmware vagy software azzal a céllal, hogy olyan eszközök létét detektálja amely radar, lézer vagy kamera

technológia használatával alkalmas arra,hogy haladó járművek sebességét megállapítsa és erről a vezetőnek jelet

küldjön, ide nem értve a navigációra, útvonaltervezésre és/vagy járművek követésére szolgáló műholdas

helyzetmeghatározó technológiákat, a GPS rendszereket és/vagy GPS/GSM/GPRSrendszereket és/vagy olyan

készülékeket, amelyek akadályokat érzékelnek, összeütközés megelőzése érdekében figyelmeztetnek vagy

 parkolást segítenek.

 ( 210 ) M 11 04094

 ( 220 ) 2011.12.21.

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

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

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.
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  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 04114

 ( 220 ) 2011.10.17.

 ( 731 ) GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően

 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GS1 Logger

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04121

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  FolkFashion Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04122

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Aesthetica IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 04128

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Telmex-Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 04133
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 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)

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

 ( 541 ) CIF CREAM NATURALS

 ( 511 ) 3    Mosószerek; mosodai célokra szolgáló készítmények és más anyagok; textilápoló készítmények; fehérítő

készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; textillágyító készítmények; mosogatószerek;

 szappanok; kézmosószerek; tisztító ésfényesítő készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők.

 ( 210 ) M 11 04143

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  SZANDA Autójavító Kft., Vasad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04144

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Apaj Puszta Lovas, Vendéglátó és Szolgáltató Kft., Apaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, kivéve óvodák.

 ( 210 ) M 11 04148

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadó Zrt., Tatabánya (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04151

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  FRIESLAND BRANDS B.V., Amersfoort (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tejtermékek, ebbe az osztályba tartozó italok és desszertek, tej alapú szendvicsöntetek, tej és tej termékek,

erjesztett tej, tejpor, dobozos tej, író, joghurt és joghurt termékek, túró, kefír, gomolya túró, sajt és sajt termékek,

tejszín, tejszínhab,tejföl, kávé tejszín, a tejszínhab és kávétejszín készítésére szolgáló növények, étkezési olaj és
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 zsír, vaj, konzerv, szárított és főzött gyümölcsök.

 30    Kávé, kávé alapú italok, tea, gyógynövénytea, tea vagy gyógynövénytea alapú italok,csokoládéból készűlt

italok; rizskása, zabkása, jégkrém, fagyasztott joghurt,tejsodó, puding, csokoládé- és gyümölcshab, valamint

 egyéb, ebbe az osztályba tartozódesszertek; méz, gyümölcsmártások.

 ( 210 ) M 11 04160

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  DICENTRA MULTIMÉDIA Reklám és Szolgáltató Bt., Budaörs (HU)

  ( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 04161

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  FEVIFA Fakitermelő és Értékesítő Bt., Göncruszka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás.

 ( 210 ) M 11 04166

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  Alba Bútor Stúdió Asztalosipari és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04173

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) AIRWALK

 ( 511 )   25    Lábbelik és ruházat.

 ( 210 ) M 11 04174

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik

 ( 210 ) M 11 04176

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) HUNTER'S BAY

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04177

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) TEENY TOES

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04181

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04182

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) BUNDLES

 ( 511 )   25    Ruhaneműk, nevezetesen zoknik, lábszárvédők, harisnyanadrágok, alsóneműk és fehérnemű.

 ( 210 ) M 11 04183

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) DYELIGHTS

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04184

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 7. szám, 2012.04.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M669



  

( 546 )

 ( 511 )   18    Kézitáskák, válltáskák, bevásárló szatyrok, levéltárcák és hátizsákok.

  25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04185

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) CROSS TREKKERS

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04186

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) SHOEPON

 ( 511 )  35    Mások javára lábbelik, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátizsákok összeállítása (kivéve ezek szállítását),

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

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

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 210 ) M 11 04187

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) SPOT-BILT

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04189

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) FRESH GREEN FASHION

 ( 511 )   14    Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

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

  25    Lábbelik.

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

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

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

 eszközök, például weboldalak által is.

 ( 210 ) M 11 04190

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
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 ( 740 )  Dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, zoknik, harisnyanadrágok és harisnyák.

 ( 210 ) M 11 04191

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) SHOEPON

 ( 511 )   16    Kuponok.

 ( 210 ) M 11 04192

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04193

 ( 220 ) 2011.12.26.

 ( 731 )  EUROPELIFT BT 100%, Zalaegerszeg (HU)

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

  ( 591 )

 ( 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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04194

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) LOWER EAST SIDE

 ( 511 )   14    Ékszerutánzatok, ékszerek és órák.

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

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

 harisnyanadrág, térdzoknik és térdharisnyák.

  26    Hajdíszek, nevezetesen hullámcsatok és hajgumik.

 ( 210 ) M 11 04199

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  P+S Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Érd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  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.

 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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04201

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  VÁNTUS Ipari és Kereskedelmi Kft., Sárkeresztes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 04212

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Rózsahegyi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 termékek, eszközök.

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

biztonságos és naprakész vállalatirányítási módszertant támogató informatikai szolgáltatás nyújtása kereskedelmi

 vállalkozások működésének,vezetésének támogatása céljából.

 38    Szervereken tárolt és összehangolt adatkezelést biztosító vállalatirányítási módszertant támogató

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

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

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

 egyértelműen biztosítható.

 ( 210 ) M 11 04222

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  DEXI Dekorációs Szitanyomó és Szolgáltató Bt., Tatabánya (HU)

  
( 546 )

 ( 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.
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 ( 210 ) M 11 04233

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Nagy Balázs, Pannonhalma (HU)

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 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.

 ( 210 ) M 11 04238

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  VARGATHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; elektromos berendezések felszerelése és javítása;

 fűtőberendezések felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 11 04239

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  Ceze Út-, Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04242

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  Gyémánt László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 04246

 ( 220 ) 2011.12.30.

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

  
( 546 )

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

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  44    Orvosi szolgáltatások; fogorvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04248

 ( 220 ) 2011.12.30.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

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

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

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 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.

 ( 210 ) M 12 00060

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  Gasztro utca Bt., Nagymaros (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   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.

 ( 210 ) M 12 00074

 ( 220 ) 2012.01.10.

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

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építés.

 ( 210 ) M 12 00077

 ( 220 ) 2012.01.10.

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

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

 ( 541 ) Védd a védtelent, mert kötelességünk segíteni!

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

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

 maláta; állateledel.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00092

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  NIVELCO Ipari Elektronika Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) unicomm

 ( 511 ) 9    Tudományos és ipari mérő- és jelző készülékek és berendezések; érzékelő, mérőjel átalakító, adatfeldolgozó,

adattároló, kijelző és adattovábbító készülékek folyamatirányító, szabályzó és riasztó berendezésekhez;

 folyamatirányító, szabályzó ésriasztóberendezések.

 ( 210 ) M 12 00094

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  Páll Orsolya, Budapest (HU)

 Szabó Liza Erzsébet, Budapest (HU)
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( 546 )

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

lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok; egészség(védő) klubok

(kondicionálás); előadások díszleteinek kölcsönzése;előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

filmgyártás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; rádió- és televíziókészülékek

kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; show-műsorok; show-műsorok szervezése

[impresszáriókszolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések

kölcsönzése (a járművek kivételével); sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; színpadi

díszletek kölcsönzése; szórakoz(tat)ási tárgyúinformációk; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 12 00095

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  MALÉV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MALÉV

 ( 511 )  16    Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatányok, újságok és folyóiratok, könyvek; irodai cikkek

 (bútorok kivételével).

  18    Bőrök és bőrutánzatok; bőröndök.

  25    Ruházati cikkek (beleértve a csizmákat, cipőket és a papucsokat is).

  39    Szállítás és raktározás.

 ( 210 ) M 12 00097

 ( 220 ) 2012.01.11.

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

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00100

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  EXPOL Különleges Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Veronika, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik; egyenruhák; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; ingek;

kabátok; készruhák; lábbelik; melegítők, szvetterek; mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok;
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nyakkendők; pénztartó övek; pólók; pulóverek;ruházat, ruhaneműk; sapkák; sportlábbelik; sporttrikók;

 tornacipők; övek.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; biztosítási tanácsadás; információk

nyújtása biztosítási ügyekben; követelésbehajtási ügynökségek; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

 nyújtása.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági

riasztás figyelése; biztonsági zárakkinyitása; detektív ügynökségek; éjjeli őrszolgálat; eltűnt személyek

 felkutatása; jogi kutatás; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testőrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 12 00101

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  Argenus Kft., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) olivannuus

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 12 00104

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  VARA-FÉG Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FÉG

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek; vízszolgáltató

berendezések, különösen meleg víz előállítására; átfolyós rendszerű vízmelegítők; átfolyós rendszerű fali

vízmelegítők; átfolyós rendszerű álló vízmelegítők;átfolyós rendszerű fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű fali

fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű álló fűtőkészülékek; kombinált átfolyós rendszerű fűtő- és vízmelegítő

készülékek; kombinált átfolyós rendszerű fali fűtő- és vízmelegítő készülékek; kombináltátfolyós rendszerű álló

fűtő- és vízmelegítő készülékek; kazánok fűtési és/vagy használati meleg víz előállításához; moduláris

fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek;az előbbi berendezések

alkatrészei, amelyek nemtartoznak más osztályba, mint gázarmatúrák, vízarmatúrák, égők, víz vagy más

közvetítő közeg melegítésével működő hőcserélők, kazánok; hőközpontok, amelyek víz vagy más közvetítő

közeg melegítésével működnek; meleg víz tárolására szolgáló tartályok;szilárd tüzelési fűtésű tűztérrel

rendelkező fürdőhengerek; napkollektorok víz vagy más közvetítő közeg melegítésére; napkollektorokkal

működtetett fűtési, fűtésrásegítési vagy melegvíz előállítására szolgáló rendszerek; napkollektorokkal

működtetettfűtési, fűtésrásegítési vagy meleg víz előállítására szolgáló rendszerek alkatrészei, amelyek nem

 tartoznak más osztályba; konyhai tűzhelyek, amelyek legalább részben gázzal működnek; kávéfőzők.

 37    Javítás víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan; szerelési

szolgáltatások víz vagy más közvetítő közegmelegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

 működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan.

 41    Szakmai képzés víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel,

napkollektorokkal működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel

 kapcsolatosan.
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 ( 210 ) M 12 00105

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  VARA-FÉG Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek; vízszolgáltató

berendezések, különösen meleg víz előállítására; átfolyós rendszerű vízmelegítők; átfolyós rendszerű fali

vízmelegítők; átfolyós rendszerű álló vízmelegítők;átfolyós rendszerű fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű fali

fűtőkészülékek; átfolyós rendszerű álló fűtőkészülékek; kombinált átfolyós rendszerű fűtő- és vízmelegítő

készülékek; kombinált átfolyós rendszerű fali fűtő- és vízmelegítő készülékek; kombináltátfolyós rendszerű álló

fűtő- és vízmelegítő készülékek; kazánok fűtési és/vagy használati meleg víz előállításához; moduláris

fűtőberendezések, amelyek víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működnek;az előbbi berendezések

alkatrészei, amelyek nemtartoznak más osztályba, mint gázarmatúrák, vízarmatúrák, égők, víz vagy más

közvetítő közeg melegítésével működő hőcserélők, kazánok; hőközpontok, amelyek víz vagy más közvetítő

közeg melegítésével működnek; meleg víz tárolására szolgáló tartályok;szilárd tüzelési fűtésű tűztérrel

rendelkező fürdőhengerek; napkollektorok víz vagy más közvetítő közeg melegítésére; napkollektorokkal

működtetett fűtési, fűtésrásegítési vagy melegvíz előállítására szolgáló rendszerek; napkollektorokkal

működtetettfűtési, fűtésrásegítési vagy meleg víz előállítására szolgáló rendszerek alkatrészei, amelyek nem

 tartoznak más osztályba; konyhai tűzhelyek, amelyek legalább részben gázzal működnek; kávéfőzők.

 37    Javítás víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan; szerelési

szolgáltatások víz vagy más közvetítő közegmelegítésével működő fűtőberendezésekkel, napkollektorokkal

 működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel kapcsolatosan.

 41    Szakmai képzés víz vagy más közvetítő közeg melegítésével működő fűtőberendezésekkel,

napkollektorokkal működtetett rendszerekkel, legalább részben gázzal működő konyhai tűzhelyekkel

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 12 00106

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  HHC Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

  11    Világító berendezések és készülékek; fénycsövek; izzószálas égők.

 ( 210 ) M 12 00108

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) XIXO WATER

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok).

 ( 210 ) M 12 00109

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok).

 ( 210 ) M 12 00113

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Bellandor Kft., Páy (HU)

 Vesta International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CUKORESSIMO

 ( 511 )   30    Táplálkozás kiegészítők; sütemények; süteményporok; édesítőszerek.

  32    Édesítőszert tartalmazó italok; készítmény alkoholmentes italokhoz.

 ( 210 ) M 12 00114

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

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

 kiegészítők, vitamin készítmények; enzimek.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00116
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 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Forte Network Kft., Alsónémedi (HU)

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

  

( 546 )

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

 szórólap, étlap.

  30    Pizzák és egyéb tésztafélék.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 12 00117

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER KFT., Budapest

 ( 541 ) Turbó Egészség Biobalansz

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

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

 mintázóanyagok.

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

 kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek.

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00119

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Live PR Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00129

 ( 220 ) 2012.01.16.

 ( 731 )  SIKÉR Malomipari Zártkörűen Működő Rt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, cukrászsütemények.
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 ( 210 ) M 12 00130

 ( 220 ) 2012.01.16.

 ( 731 )  Molnár Dorottya Beáta, Budapest (HU)

 ( 541 ) STYLE & DIRT

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  38    Internetes kommunikáció, közösségi oldal üzemeltetés.

 ( 210 ) M 12 00136

 ( 220 ) 2012.01.17.

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

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

  
( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 ( 210 ) M 12 00138

 ( 220 ) 2012.01.17.

 ( 731 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Sashegyi Nóra, Sashegyi és Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elevenpark

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

 ( 210 ) M 12 00140

 ( 220 ) 2012.01.17.

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

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

 ( 541 ) PIS

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

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

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  38    Távközlés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 00141

 ( 220 ) 2012.01.17.

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

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

 ( 541 ) PIS-GBE

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; adatfeldolgozó

 berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek.

  38    Távközlés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 12 00154

 ( 220 ) 2012.01.18.

 ( 731 )  IRONFORG-CNC Fémipari, Termelő és Értékesítő Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00223

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  PLP Seafood Hungary Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Halhús; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal, nem élő; hal, tartósított; halból készített ételek;

halfilé; halhús emberi fogyasztásra; heringek; homár, nem élő; kagylók, (ehető), nem élő; kaviár; lazac; osztriga,

 nem élő; rákok, folyami, nemélő, szardínia, tengeri rákok, apró, nem élő; tonhal, barramundi; pangasius.

 ( 210 ) M 12 00224

 ( 220 ) 2012.01.25.

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

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

  
( 546 )

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

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00230

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  dr. Molnár Szabolcs, Pilisszentiván (HU)

 Molnár Tamás, Pilisszentiván (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Építési faanyagok; építőanyagok nem fémből; faburkolatok; falburkolatok nem fémből; fűrészáruk;

deszkaáruk; fűrészelt fa; megmunkált fák; tetőburkolatok és tetőhéjazatok nem fémből; nem fémből készült

 faszerkezetek.

 35    Könnyűszerkezetes épületek kereskedelmi ügyletek bonyolítása és ezzel összefüggő reklámozás és

marketingtevékenységek, illetve könnyűszerkezetes épületeket bemutató kiállítások kereskedelmi célú

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 7. szám, 2012.04.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M682



 rendezvényeinek szervezése.

  37    Építkezések; építési szerelési szolgáltatások; építési javítások.

 ( 210 ) M 12 00231

 ( 220 ) 2012.01.25.

 ( 731 )  Rosaffa Casting Agency Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Tóka Tamás, dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 ) ROSAFFA CASTING AGENCY

 ( 511 )   41    Fényképészet; fotóriportok készítése.

 ( 210 ) M 12 00235

 ( 220 ) 2012.01.25.

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

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

  
( 546 )

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

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

 fogkefe- és fogvájótartók, fogselyem, toalett eszközök.

 ( 210 ) M 12 00241

 ( 220 ) 2012.01.26.

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

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

  

( 591 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  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; web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára;csomagolástervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00252

 ( 220 ) 2012.01.26.

 ( 731 )  Stardust Musical Show Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM (kompakt) lemezek; exponált filmek; fejhallgatók; fénycsövek

reklámcélokra; fényelemek; fényemittáló diódák [LED-ek]; hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő

szalagok; hangszóródobozok; hangszórók,hangosbemondók; hologramok; interfészek [informatika];

intermedierek [fényképészet]; kompakt lemezek [audio-video]; laterna magica; letölthető képfájlok; letölthető

zenei fájlok; magnetofonszalagok; mágnesek; mechanikus cégtáblák, cégérek; rajzfilmek;számítógép programok

[letölthető]; számítógépes játékprogramok; számítógépprogramok, rögzített; szíjak mobiltelefonokhoz;

 szoftverek, rögzített; video játékkazetták; videokazetták; videoszalagok; wurlitzerek [zenegépek].
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 16    Albumok; almanachok; asztalneműk papírból; asztalterítők papírból; borítékok [papíráruk]; brosúrák,

vékony fűzött könyvek; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák papírból vagy kartonból;

címbélyegzők, címbélyegek; címerpajzsok [pecsétekpapírból]; cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]

fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; daloskönyvek; dobozok

kartonból vagy papírból; dossziék [papíráruk]; ezüstpapír; értesítések [papíráruk]; fedelek, kötések,borítók

[papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék;

irattartók [irodaicikkek]; irattartók [papírárú]; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek; írókészletek

[papíráruk]; írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótollak; írótollak aranyból; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

papíráruk]; jegyek; kalapdobozok kartonból,karakterek [számok és betűk]; karkötök íróeszközök rögzítésére;

karton; katalógusok; kártyák; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzök;

könyvkötések; levelezőlapok; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; litográfiák;magazinok, revük [időszaki lapok];

matricák, lehúzóképek; másolópapír [papíráru]; naptárak; noteszok; nyomdai betűk; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; öntapadó címkék [papíráruk]; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; papír;

papíráruk;papírtölcsérek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajztömbök, rajzblokkok; rézkarcok, gravűrök; sablonok

 [papíráruk]; söröskorsó alátétek; stencilek;szalvéták, papírból; számok [nyomdai karakterek].

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése;előadóművészek szolgáltatásai eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket;

filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése [szórakoztatás];fotóriportok készítése; hangstúdiók

szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése éslebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása;szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színbázi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási

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

kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés;

videofilmgyártás; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenei produkciók;

 zenekarokszolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

 ( 210 ) M 12 00255

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Xi Lian Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) MISS CURRY

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00257

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Komfen Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft., Császártöltés (HU)

  

( 546 )

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

 25    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.

 ( 210 ) M 12 00264

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Weinhardt István, Szigetszentmiklós (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;

 fémpalacokok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruszállítás.

 ( 210 ) M 12 00270

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Roma (IT)

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

 ( 541 ) DIXOL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények oropharyngeális megbetegedések kezelésére; diétás- és étrendkiegészítők

 oropharyngeális megbetegedések kezelésére.

 ( 210 ) M 12 00279

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00307

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Zheng Rui Fang, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

 ( 541 ) JOY & KEVIN

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00373

 ( 220 ) 2012.02.06.

 ( 731 )  Lybar, a.s., CZ-417 62 Rtyně nad Bílinou (CZ)

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

 ( 541 ) Biolit KIDS

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek, állatgyógyászati készítmények; peszticidek; riasztószerek; biocidek; rovarirtó szerek és
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 készítmények.

  11    Párologtatók rovarok ellen.

 ( 210 ) M 12 00381

 ( 220 ) 2012.02.07.

 ( 731 )  C-UNIVERZÁL Gépjárműjavító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kistelek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; járműjavító műhelyek ; járműfényezés; járműjavítás;

 járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése.

 ( 210 ) M 12 00390

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Tóth Róbert Zoltán, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; fűtőberendezések felszerelése és javítása; kazánok tisztítása és

 javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és karbantartása; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 12 00391

 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  T-Szer 99 Kft., Újlengyel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építmények lebontása; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

falazás [kőművesmunka]; fűtőberendezések felszerelése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondicionáló berendezésekfelszerelése és karbantartása; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 12 00419

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukorkaáruk, rágógumi, felfújható rágógumi, kandiscukorka, mentolos cukorkák, cukorkák és pasztillák.

 ( 210 ) M 12 00426

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  Autószervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Csongrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jáműjavító műhelyek járműfényezés; járműjavítás; járműmosás;

 járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése.
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 ( 210 ) M 12 00427

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  A+S Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak

 [fogyasztói tanácsadás].

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek]

 kölcsönzése; építőipari gépek kölcsönzése; építmények lebontása.

 ( 210 ) M 12 00508

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) FEMINEGI

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00509

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) STRADON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00510

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) NADYN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00511

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) FEMISTOP

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00687

 ( 220 ) 2012.03.01.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 226 darab közlést tartalmaz.
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