
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 02695

 ( 220 ) 2010.09.08.

 ( 731 )  Radványi Roland, Budapest (HU)

 ( 541 ) CITY GRILL

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése.

 43    Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényekhez termek

 kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 11 00112

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 dr. Keresztes Attila ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Ahol minden cent számít!

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00558

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  IPR Consulting Kft., Budapest

 ( 541 ) DRIVING CENTER

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

vizsgálata; kutatás és fejlesztés másokrészére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői

 tevékenység; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás.

 ( 210 ) M 11 01910

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Óbudai Sütőipari és Kereskedelmi Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Sandl Judit, Dr. Sandl Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bajnok kenyér

 ( 511 )   30    Kenyér.

 ( 210 ) M 11 02050

 ( 220 ) 2011.06.30.

 ( 731 )  Várkonyi Krisztina, Nagykanizsa (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02262

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

 ( 210 ) M 11 02634

 ( 220 ) 2011.08.19.

 ( 731 )  Már Lajos, Biharkeresztes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, vatta, nedves törlőkendők, mindezek babaápoláshoz,

 előnedvesített kendők vagy törlőkendők csecsemőkhöz és gyermekekhez.

 5    Eldobható pelenkák és pelenkanadrágok, eldobható pelenkabetétek, papírból készült rugdalózónadrágok.

 35    Eldobható pelenkák és pelenkanadrágok, eldobható pelenkabetétek, papírból készült rugdalózó nadrágok

 kis- és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 11 02799

 ( 220 ) 2011.09.06.

 ( 731 )  Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) BÍBORKA

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészító készítmények.

 ( 210 ) M 11 02806

 ( 220 ) 2011.09.06.

 ( 731 )  Telluride Enterprie Ltd., Nicosia (CY)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Borokkal kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével).

  33    Borok.

  41    Borokkal kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 02863

 ( 220 ) 2011.09.09.

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

 ( 740 )  dr. Kőrösy Gyula, Budapest

 ( 541 ) Ahol a jobb termékek kevesebbe kerülnek.

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 falikárpitok.

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

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

 maláta.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02978

 ( 220 ) 2011.09.22.

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

 ( 541 ) Maguk akarták

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03171

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István 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.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03228

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Újságíróklub

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03391

 ( 220 ) 2011.10.24.

 ( 731 )  Sziklakórház Kulturális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

  42    Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

  43    Kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 11 03429

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Fair-Partner Kft., Mátészalka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült aprósütemény, teasütemény; diabetikus liszttel és

diabetikus cukorral készült aprósütemények; diabetikus cukorral készült bonbonok (cukorkák); diabetikus liszttel

és diabetikus cukorral készült briós;diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült cukrászsütemények

karácsonyfa díszítésére; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült cukrászsütemények; diabetikus liszttel

készült gabonakészítmények; diabetikus liszttel és diabetikus cukorralkészült kekszek; diabetikus liszttel készült

kenyér; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült kéteszersültek, kekszek; diabetikus liszttel és diabetikus

cukorral készült lepények (gyümölcsös); diabetikus liszttel készült liszttartalmú ételek;diabetikus liszttel és

diabetikus cukorral készült palacsinták; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült piskóták; diabetikus

liszttel készült pizzák; diabetikus liszttel és diabetikus cukorral készült sütemények; diabetikus liszttel

 készültszendvicsek; diabetikus liszttel készült zsemlék.

 ( 210 ) M 11 03463

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 03469

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Czompa Fivérek Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Munkavédelmi felszerelések; védőruhák; védőöltözékek; védőcipők; védőállarcok; védőkesztyűk;
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védősisakok; védőszemüvegek; hallásvédők; védőhálók; zuhanásgátlók; munkavédelmi és balesetvédelmi

 eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők; munkaruházat, munkaköpenyek; speciális munkaruhák; sportruházat.

 35    Internetes kereskedelem; webáruház működtetése; csomagküldő kereskedelem; reklámozás; munkavédelmi

 felszerelések, védőruhák, balesetvédelmi eszközök és ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 11 03481

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  MANPOWER INC., Milwaukee, Wisconsin (US)

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

 ( 541 ) Mert az ember képes rá

 ( 511 )  35    Üzletvitel; üzleti adminisztráció; irodai munkák; munkaerő közvetítői szolgáltatások; ideiglenes és állandó

munkaerő közvetítői szolgáltatások; foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen, álláshirdetések

megjelenítése, karrierfejlesztés,munkaerő toborzás és általános foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatás mások

részére; személyzeti menedzsment szolgáltatások; humán erőforrás-gazdálkodási szolgáltatások; szerződéses

munkaerő programok biztosítása és menedzselése; személyzetimenedzsment és tanácsadói szolgáltatások;

munkavállaló szűrésére és értékelésére szolgáló eszközök biztosítása egy weboldalon keresztül egy világméretű

információs hálózaton belül; foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; karriermenedzsment

konzultációs szolgáltatások; munkaerő kihelyezési szolgáltatások; szakmai üzleti tanácsadói szolgáltatások;

könyvelési és belső üzleti könyvvizsgálati szolgáltatások mások részére, vállalati vizsgálati szolgáltatások; üzleti

tanácsadás ésinformációs szolgáltatások; üzletszervezési tanácsadói szolgáltatások; adóbevallás és tanácsadói

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03538

 ( 220 ) 2011.11.07.

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

 ( 740 )  Dr. Demény Péter, Budapest

 ( 541 ) Összhang csomag

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03587

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  HIR-MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Magyarország területéről származó pálinka, pálinka tartalmú szeszesitalok, pálinka tartalmú likőrök,

 gyümölcsalapú égetett szeszesitalok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03612

 ( 220 ) 2011.11.14.

 ( 731 )  Massa Bajnai Gesztenye Feldolgozó Kft., Bajna (HU)

 ( 740 )  dr. Kárpáti Bernadett, Dr. Kárpáti Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Gesztenyemassza.

 ( 210 ) M 11 03640

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Legfőbb Ügyészség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; ércek.

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

 nem tartoznak más osztályokba.

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  41    Szakmai képzés.

 45    Jogi szolgáltatások, mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03641

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Legfőbb Ügyészség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; ércek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek
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 nem tartoznak más osztályokba.

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

 oktatási anyagok (készülékek kivételével).

  41    Szakmai képzés.

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03645

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Zolux, S.A.S., Saintes (FR)

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

 ( 541 ) ZOLUX

 ( 511 )   31    Állateledelek.

 ( 210 ) M 11 03661

 ( 220 ) 2011.11.17.

 ( 731 )  Albert Magdolna, Budapest (HU)

 Albert Flórián, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat;

térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat; fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törölközőket; pólókat; dzsekiket;

 kabátokat; harisnyák is.

  28    Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  30    Péksütemények; kenyerek; cukrászsütemények; pizzák; tésztafélék.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingtevékenység; reklámanyagok.

 41    Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás; interneten;televízióban; rádiókon keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

 ( 210 ) M 11 03674

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  Albert Flórián, Budapest (HU)

 Albert Magdolna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Albert Flórián

 ( 511 )  16    Papír; karton és ezen anyagokból készült termékek, különös tekintettel fényképek, tanítási, oktatási

anyagok, továbbá albumok, abroszok papírból, atlaszok, bélyegzők, borítékok, blokkok, ceruzák, címkék,

cégtáblák, csomagolóanyagok, daloskönyvek,fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, hírlevelek, jegyek,
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katalógusok, kártyák (kártyajáték kivételével), képek, képregények, kézikönyvek, könyvjelzők, levélpapírok,

matricák, naptárak, noteszek, papírtörlők, portrék, poszterek, prospektusok,tollak, újságok, üdvözlőlapok, zászlók

 papírból.

  22    Táskák; zsákok; vitorlavásznak; sátrak.

  24    Textíliák és textiláruk.

 25    Ruházati cikkek és cipők; beleértve sportcipőket; sporttrikókat; sport lábbeliket; sálakat; sapkákat;

térdnadrágokat; kesztyűket; zoknikat; fürdőruhákat; fürdőköpenyeket; törülközőket; pólókat; dzsekiket;

 kabátokat; harisnyák is.

  28    Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  30    Péksütemények; kenyerek; cukrászsütemények; pizzák; tésztafélék.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketingtevékenység; reklámanyagok.

  38    Távközlés; beleértve az elektronikus levelezés, e-mail szolgáltatásokat is.

  39    Utazásszervezés; hajózási szolgáltatások; légi szállítás; sétahajó szolgáltatás; taxi szolgáltatás.

 41    Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; beleértve a sportlétesítmények

üzemeltetése és szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stadionok bérlése; szabadidős tevékenységek nyújtása;

továbbá szórakoztatás interneten,televízióban, rádiókon keresztül; újság- és könyvkiadás; kulturális, sport és

 nevelés célú kiállítások szervezése.

  43    Vendéglátás, beleértve szállásadási szolgáltatásokat.

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

 ( 210 ) M 11 03677

 ( 220 ) 2011.11.18.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 42    Televíziós műsorokhoz kapcsolódó weboldalak alkotása és fenntartása, és ezen tevékenységhez kapcsolódó

 számítógépes programok kidolgozása, programozása.

 ( 210 ) M 11 03705

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Numan László, Maklár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 03760

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  POG Iroda-, és Pénztárgéptechnikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Almási György Norbert, Almási Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók, automata áruelosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással működő

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

hamispénz-vizsgálóberendezések; mágneses adathordozók;pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek;

 taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek).

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

ügyletekről, eladási propaganda mások számára, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba valószerkesztése, számítógépes nyilvántartások kezelése,

 számlakivonatok összeállítása, számlázás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

installációja, számítógép szoftvertanácsadás, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kidolgozása,

 számítógépprogramok korszerűsítése.

 ( 210 ) M 11 03767

 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  KG Invest 2008 Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Hőszivattyú berendezés.

  35    Megújuló energetikai eszközök mások javára való kereskedelmi célú összeállítása.

  37    Megújuló energetikai eszközök beépítési, szerelési, javítási szolgáltatása.

 ( 210 ) M 11 03768

 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  Mezőkövesdi Bútoripari Kft., Mezőkövesd (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 03769
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 ( 220 ) 2011.11.25.

 ( 731 )  Gigamatrac Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; harántlepedők betegágyra; párnák gyógyászati

 használatra; párnák felfekvés megelőzésére; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.

 20    Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; faszerkezetek; hengerpárnák; irodabútorok;

írógépasztalok, írópolcok; komódok; fiókos szekrények; könyvespolcok; matracok; fedőmatracok; párnák;

 fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok; ágyneműk;ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák.

 24    Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők;

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textiliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok;paplanok; pehelypalan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak; fejpárnák; takarók 100% merino birka;

 bárány és kaschmir alapanyagból.

 ( 210 ) M 11 03785

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Bianca Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Arros Norbert, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 03848

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  Alta Moda MMX Kft, Budapest (HU)

   
( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 03886

 ( 220 ) 2011.12.07.

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

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) Soproni Grapefruit

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

 szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 11 03888

 ( 220 ) 2011.12.07.

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

 ( 541 ) Soproni Kajszibarack

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

 szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 11 03889
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 ( 220 ) 2011.12.07.

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

 ( 740 )  dr. Túri László, Sopron

 ( 541 ) Soproni Körte

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

 szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 11 03953

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  SMYK Global Assets GmbH, Bern (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra, ragasztószalag-adagolók, ragasztószalagok irodai

vagy háztartási célokra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra, hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból,albumok,hirdetőkártyák, vízfestmények, akvarellek, atlaszok, bébipelenkák papírból vagy

cellulózból, eldobhatók, bébinadrágok papírból vagy cellulózból eldobhatók, papír vagy cellulóz pelenkák,

eldobhatók, zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, golyókgolyóstollakhoz, előkék csecsemőknek

papírból, cserélhető betétlapos (iratokra ráhúzható) fedőlapok, leffentyűk (könyvkötészet), iskolai táblák,

tervrajzok, könyvjelzők, könyvek, papírcsokrok (papíráru), tolltartók, műanyag buboréklemezek

csomagoláshozvagy kiszereléshez, aritmetikai, számtani táblázatok, naptárak, festővásznak, kartonkötések,

bélyegző (pecsét)tartó dobozok, katalógusok, kártyák, csipeszes írótáblák, iratkapcsok, iratfűzők, képregények,

előrajzoló körző, szedőregálok (nyomdaifelszerelések), sorjázó szedővasak, festékszalagok

számítógép-nyomtatókhoz, papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, másolópapír

(papíráru), javítófolyadékok (irodai cikkek), virágcserép-burkolók papírból, fedelek, kötések,borítók, diagramok,

dossziék, papírcsíkok fiókokba, illatosítva vagy anélkül, írószerek, tuskihúzók, rajzfelszerelések, borítékok,

törlésre szolgáló termékek, toalett-kendők papírból, zászlók papírból, iratgyűjtők, dossziék, hajtogató

kartonok,formanyomtatványok, űrlapok, töltőtollak, földrajzi térképek, földgömbök, ragasztók papíripari vagy

háztartási használatra, üdvözlőlapok, kézikönyvek, papírzsebkendők, írásminták, útlevéltartók, kartotékkartonok,

tinták, magazinok, revük (időszakilapok), modellezőanyagok, zenélő üdvözlőlapok, kozmetikai kendők papírból,

szalvéták, papírból, hírlevelek, újságok, noteszok, számozó-készülékek, irodai felszerelések, a bútorok

kivételével, csomagolópapír, blokkok, festékkészletek (iskolaihasználatra), ecsetek, papírvágó kések (irodai

cikkek), ívek (papíráruk), pasztellek (kréták), szabásminták ruhák varrásához, tolltartók, tollszárkapcsok,

ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók, ceruzahegyezők, ceruzák, tollak, folyóiratok, fényképtartók,képek, kőtok,

falragaszok papírból vagy kartonból, tervrajzok, levelezőlapok, poszterek, nyomtatott publikációk, hordozható

nyomdakészletek (irodai cikkek), nyomdai betűk, prospektusok, vonalzók rajzoláshoz, iskolaszerek (papíráruk),

albumok, papíráruk,címkék, matricák, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, oktatási eszközök, a

 készülékek kivételével, naptárak letéphető lapokkal, efemeridák, csomagolópapír, levélpapír.

 25    Kötények, pelenkák textilből csecsemőknek, csecsemőnadrágok, tarka selyemkendők, nyaksálak,

fürdőköpenyek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fürdőpapucsok, fürdősapkák, fürdőruhák, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, strandruhák, strand lábbelik, övek, svájcisapkák,barettek, partedlik, nem papírból, ingvállak,

pruszlikok, magas szárú lábbelik, sport lábbelik, sapkák, zuhanyzó sapkák, tornaruházat, kabátok, kezeslábasok

(felsőruházat), fűzők, kerékpáros ruházat, levehető gallérok, fülvédők, futballcipők, lábbelik,női ruhák, kamáslik

(bokavédők), sárcipők, kesztyűk, tornacipők, magas szárú cipők, kalapok, dzsekik, dzsörzék, ingek, ingblúzok,
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kötöttáruk, fűzős bakancsok, csecsemőkelengyék, babakelengyék, leggings, mantillák (csipke fejkendők),

jelmezek, ujjatlankesztyűk, nyakkendők, overálok, munkaruhák, munkaköpenyek, felsőkabátok, felöltők,

alsónadrágok, papírruházat, pelerinek, szőrmebéléses kabátok, pulóverek, pizsamák, szandálok, szárik, sálak,

vállkendők, nagykendők, ingek, lábbelik, síbakancsok, sícipők,szoknyák, papucsok, munkaruhák,

munkaköpenyek, zoknik, sporttrikók, harisnyák, kosztümök, melegítők, szvetterek, fürdőruhák, pólók,

harisnyanadrágok, cilinderek, kürtőkalapok, felsőkabátok, felöltők, talpallók (nadrághoz), nadrágok,

 alsóneműk,alsónadrágok (rövid), egyenruhák, mellények, vízhatlan ruházat, facipők.

 28    Labdák labdajátékokhoz, beseballkesztyűk, harangok karácsonyfákra, építőkockák, táblajátékok, robbanó

bonbonok, korcsolyacipők korcsolyával, gépezetek és készülékek tekejátékokhoz, íjak íjászathoz, bokszkesztyűk,

építő játékok, lepkehálók, gyertyatartókkarácsonyfákhoz, pisztolycsappantyúk (játékok), sakkjátékok, sakktáblák,

karácsonyfatartók, karácsonyfák, műanyagból, konfetti, nyilak (célba dobó játékokhoz), játék babák, baba-ágyak,

babaruhák, cumisüvegek játék babáknak, babaházak, babaszobák,dominójátékok, expanderek, uszonyok

úszóknak, dobható korongok (játékszerek), asztalok asztali focihoz, játékok, játék automaták, nem

érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók, korcsolyák, görkorcsolyák,

sorbanelhelyezett görgőkkel, kaleidoszkópok, térdvédők, játékgolyók, bábuk, marionettek, vívómaszkok,

vívóálarcok, színházi álarcok, maszkok, karneváli álarcok, mobilok (játékszerek), méretarányosan kicsinyített

járműmodellek, hálók (sportcikkek),karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket, játék

léggömbök, golyó játékokhoz, játékkártyák, plüss játékszerek, homokzsákok, bábuk, teniszütők, távirányítású

 játékjárművek, csörgők, hintalovak, görkorcsolyák, plüssmackók, játékpisztolyok, játék autók.

 ( 210 ) M 11 03961

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Somogyi Péter, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Staub Tímea, Staub Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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 03973

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Motech Kft., Mosonudvar (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Építmények acélból és fémtartályok.

  11    Speciális fűtőtest.

  42    Ipari kutatás.

 ( 210 ) M 11 03977

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tusnádi Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fűtött utca

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.
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 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások -

 hajléktalan ellátás, szállás.

 ( 210 ) M 11 04002

 ( 220 ) 2011.12.14.

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

 ( 300 )  POZ 1188-2011 2011.07.14. SK

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HEROIC VODKA

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 11 04014

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  KOPIREX-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04038

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Dani Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény;

aprósütemények; aromák az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; aromák

süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; ánizsmag; babliszt; bonbonok

(cukorkák); borkő kulináris használatra; bors; briós; búzadara; búzaliszt; chow-chow (ízesítőszer); chutney

(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); cukor; cukorkaáruk; cukormáz süteményekhez;

cukrászkészítményekkarácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé;

csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; desszert

mousse-ok (cukrászárú); eszenciák élelmiszerekhez,kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; édesgyökér

(cukrászáru); édesgyökér nyalókák (cukrászáru); édesítőszerek (természetes); élesztő; élesztő ételekhez; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek;

fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glutén adalékok kulináris célokra; glutén (siker) étkezési

használatra; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér (fűszer); gyümölcs

coulis-k(mártások); gyümölcskocsonya; zselé (cukrászáru); gyümölcsös sütemények/torták; halva (édességféle);

jég (ehető); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú

italok; kakaó tejesital; kakaóstermékek; kandiscukor; karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú italok; kávé,

pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kukoricapehely;

kurkuma étkezési használatra; lepények (gyümölcsös); lisztek;liszttartalmú ételek; magas protein tartalmú
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gabonaszeletek; malátacukor, maltóz; malátás kekszek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás

cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok, mentacukorkák; metélttészta,

nudli, galuska; méhpempő; méz; mézeskalács; müzli; nádcukor szirup; palacsinták; pasztillák (cukrászáru);

pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pralinék; propolisz; pudingok; rizs; rizstorták, rizslepények; sáfrány

(ételízesítő); sütemények;süteménypor; süteménytészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek

sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szegfűszeg (fűszer); szerecsendió;

szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szörbet(fagylalt); tápióka; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot

keményítő termékek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló);

 zabpehely.

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

 ( 210 ) M 11 04044

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Telek Export Import Kereskedelmi Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról, a történelmi Pannónia területéről, illetve a Pannon-síkságról származó paprika, őrölt

 [ételízesítő]; fűszerek; fűszerek, ételízesítők.

 ( 210 ) M 11 04068

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  Solydent Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Fogorvosi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 04069

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  HELEN-DENT Fogtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Fogorvosi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 04074

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  Lisztes Transz Fuvarozó Egyéni Cég, Berettyóújfalu (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 210 ) M 11 04078

 ( 220 ) 2011.12.20.

 ( 731 )  ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)

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

 ( 541 ) GRASS

 ( 511 )   29    Tej, tejtermékek.

 ( 210 ) M 11 04098
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 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  atmedia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Attila, dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

reklámszövegek szerkesztése; reklámanyagokterjesztése; reklámanyagok kölcsönzése; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádió- és televízióprogramok

 készítése; filmgyártás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 11 04102

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rehák Attila, Rehák Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 ) ViTaL-Comp

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

 javítása.

  38    Távközlés, különösen elektronikus levelezés e-mail.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen számítógép

szoftver tanácsadás,számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 11 04103

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Vital-Comp Ügyvitelszervező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rehák Attila, Rehák Ügyvédi Iroda, Budaörs

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

 javítása.

  38    Távközlés, különösen elektronikus levelezés e-mail.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen számítógép

szoftver tanácsadás,számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, web oldalak alkotása és fenntartása mások

 számára.

 ( 210 ) M 11 04104

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Gyémánt-Net Kft., Berettyóújfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Budapest

  

( 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.
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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.

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

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

 ( 210 ) M 11 04107

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 541 ) WIRTUOZ

 ( 511 )  5    Gombaölő szerek (fungicidek) a mezőgazdaságban való alkalmazásra.

 ( 210 ) M 11 04111

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Colonia Natura Kft. 100%, Sitke (HU)

 ( 740 )  Németh Szabolcs, Sitke

 ( 541 ) Colonia Natura Történelmi Apartmanpark

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

 ( 210 ) M 11 04124

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bir-net-car

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  41    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 04125

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bir-netcar

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 04126

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) birnetcar

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 04127

 ( 220 ) 2011.12.22.
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 ( 731 )  Margarete Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bir.net.car

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 04134

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) DULUX CREATIONS

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

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

 ( 210 ) M 11 04135

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) FLEXA CREATIONS

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 04136

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  SZABOTHERM Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek; üvegmegmunkáló gépek; gép- és szerszámgép-alkatrészek; üvegmegmunkáló

 gépek alkatrészei; keverőgépek alkatrészei; felületkezelt hajlított csövek [géprészek].

 ( 210 ) M 11 04163

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  Szencsák Júlia, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    A keleti (arab) zenei és táncmozdulatok alapján fitness program; tréner képzés; fitness oktatás.

 ( 210 ) M 11 04171

 ( 220 ) 2011.12.22.

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

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

 ( 541 ) UNFORGETTABLE MOMENTS

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek és piperecikkek.

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

  25    Lábbelik.

 ( 210 ) M 11 04197
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 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  BÁTÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft., Bátaszék (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.

 ( 210 ) M 11 04202

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  Perfect-IT Services Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása;számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;

számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;

számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes adatokhelyreállítása; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;

 számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése.

 ( 210 ) M 11 04220

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  MULTISZOLG Termeltető és Szolgáltató Bt., Vác (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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04221

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Party-Ceasar Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 04225

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Kelet-Trans 2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Kft., Záhony (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

 kapcsolatban.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások

 részére.

 ( 210 ) M 11 04226

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  Qualinnov Consult Tanácsadó Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

 kapcsolatban.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások

 részére.

 ( 210 ) M 11 04227

 ( 220 ) 2011.12.29.

 ( 731 )  HMH-Zafír Vagyonkezelő éa Idegenforgalmazó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kutatások ügyletekkel

 kapcsolatban.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatás és fejlesztés mások

 részére.

 ( 210 ) M 11 04234

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  Horvai Mátyás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) Stalasso Music

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámszövegek szerkesztése, reklámszövegek publikálása,

reklámozás, hirdetési oldalak készítése, hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, rádiós reklámozás, televíziósreklámozás,információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
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információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, outsourcing szolgáltatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok, kereskedelmi ügyletek, beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi

információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, kutatások ügyletekkel

 kapcsolatban,közönségszolgálat, irodai munkák, üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; szakmai képzés; gyakorlati képzés; oktatás; oktatási

vizsgáztatás; szórakoztatási vagy oktatási klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

oktatási tárgyú információk; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; nem letölthető

on-line elérhető elektronikus publikációk; művészi kép- és hanginformációkat tartalmazóadathordozók készítése,

szerkesztése és kiadása; zenei-CD készítése, szerkesztése és kiadása; digitális hangfelvételek készítése; filmek

feliratozása; fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; digitális képfelvételezés; rádió- és televízió

programokkészítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; szinkronizálás;

videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene összeállítása; sport- és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; bálok szervezése;show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; zenés kabarék, varieték;

előadóművészek szolgáltatásai; modellügynökségek művészek számára; riporteriszolgáltatások; fotóriportok

készítése; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; fordítói szolgáltatások; karaoke szolgáltatások

 nyújtása.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép programozás, számítógép programok

installációja, számítógép-szoftver fenntartása,számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép programok

sokszorosítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépes

adatok helyreállítása, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépvírusvédelmi

szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése, web oldalak alkotása és

fenntartása mások számára, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, tudományos és műszaki szolgáltatások,

 valamint az idetartozó tervezői éskutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 04249

 ( 220 ) 2011.12.30.

 ( 731 )  Duplex-Rota Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor ügyvéd, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Nyomdai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00007

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 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.
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 ( 210 ) M 12 00008

 ( 220 ) 2012.01.04.

 ( 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 00032

 ( 220 ) 2012.01.05.

 ( 731 )  Országos Alapellátási Intézet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódy Gábor Pál, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00040

 ( 220 ) 2012.01.06.

 ( 731 )  Horváth Kálmán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek.

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00041

 ( 220 ) 2012.01.06.

 ( 731 )  Horváth Kálmán, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek.

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00043

 ( 220 ) 2012.01.06.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) KALE

 ( 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.

 ( 210 ) M 12 00048

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00049

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00050

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00051

 ( 220 ) 2012.01.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 12 00075

 ( 220 ) 2012.01.10.

 ( 731 )  Variens Kft., Soltvadkert (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátorok, elektromos; akkumulátor- és elemtöltők.

 ( 210 ) M 12 00080

 ( 220 ) 2012.01.10.

 ( 731 )  Agria Face Kft., Aldebrő (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék.
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 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.

 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, ruhavédő huzatok, ruhafogasok nem

 fémből.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00081

 ( 220 ) 2012.01.10.

 ( 731 )  CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János ügyvéd, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CORO

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00093

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  Lu Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00096

 ( 220 ) 2012.01.11.

 ( 731 )  Ildiko Nyilas, Detmold (DE)

 ( 740 )  dr. Borbás Máté, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kenőcsök, krémek kozmetikai és higiéniás célra, különösen gyógynövénytartalmú krémek, lóbalzsamok.

 5    Készítmények gyógyászati célra, bedörzsölőszerek, különösen lóbalzsamok.

 ( 210 ) M 12 00102

 ( 220 ) 2012.01.12.

 ( 731 )  Webcode Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások

 számára;számlázás.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;hozzáférés biztosítása számítógépes

 világhálóhoz.
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 42    Számítógép-programozás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; hálózati kiszolgálók [web

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

átalakítása; számitógép programokinstallációja; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramokkidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-szoftver fenntartása;

 grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00111

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Elek Imola, Budapest (HU)

 Kápolnai Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) KŐLEVES

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

 ( 210 ) M 12 00121

 ( 220 ) 2012.01.13.

 ( 731 )  Dr. Dózsa István 100%, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 210 ) M 12 00142

 ( 220 ) 2012.01.17.

 ( 731 )  FRONT-MŰVEK Faipari Gyártó és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

 ( 210 ) M 12 00144

 ( 220 ) 2012.01.17.

 ( 731 )  Fortuneta Product Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 541 ) FITTINI

 ( 511 )  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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Gabonamagvak, 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 12 00145

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  Demecser Város Önkormányzata, Demecser (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 12 00155

 ( 220 ) 2012.01.18.

 ( 731 )  SZIVÁRVÁNY-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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 00161

 ( 220 ) 2012.01.18.

 ( 731 )  TexPack International Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Zoltán, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyag fóliák csomagolásra, zacskók csomagolásra

 papírból vagy műanyagból.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 12 00185

 ( 220 ) 2012.01.20.

 ( 731 )  Schriffert Kereskedőház Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági gépek.

  11    Fűtőberendezések; fűtőberendezések járművekhez.

 ( 210 ) M 12 00192

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Crystal Nails Mester

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 9. szám, 2012.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M945



 ( 210 ) M 12 00196

 ( 220 ) 2012.01.23.

 ( 731 )  S.C. COMCEH S.A., Călăraşi (RO)

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

 ( 541 ) ONDA

 ( 511 )  16    Krepp-papír és sima papír; papírból és/vagy cellulózból készült, háztartási célra, személyes tisztálkodásra,

higiéniára és kezelésre alkalmazott termékek, beleértve a zsebkendőt, arctörlőt, asztalterítőt, szalvétát, konyhai

 törlőhengert és WC papírt,mind háztartási méretű, mind ipari méretű csomagban.

 ( 210 ) M 12 00205

 ( 220 ) 2012.01.24.

 ( 731 )  Szoó Judit, Hernád (HU)

 ( 541 ) Szoó Judit Kilófaló

 ( 511 )   16    Receptek papír alapú adathordozón (magyarul könyvben).

 30    Aprósütemény, teasütemény, bonbonok, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények,

csokoládé, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, torták, kekszek, kenyér, lisztek (étkezési), liszttartalmú

 ételek, marcipán, metélt, tészta, sóskekszek, sütemények, szendvicsek, tésztafélék, zsemlék.

 ( 210 ) M 12 00207

 ( 220 ) 2012.01.24.

 ( 731 )  Gadanecz Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlan ügyletek.

 ( 210 ) M 12 00211

 ( 220 ) 2012.01.24.

 ( 731 )  Pet4Pet Újrahasznosító Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Mayer M. Balázs, Mayer M. Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pet4Pet

 ( 511 )   39    Hulladék szállítása és tárolása.

  40    Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás).

 ( 210 ) M 12 00246

 ( 220 ) 2012.01.26.

 ( 731 )  Boom & Brass Vendéglátóipari és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00251

 ( 220 ) 2012.01.26.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, 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; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  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 12 00256

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  dr. Utassyné Kormos Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás - ételek.

 ( 210 ) M 12 00260

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  KEIOK Közép-európai Innovációs és Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00261

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  dr. Zsigmond Réka, Tárnok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi, egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika, teljes körű fogászati ellátás,

 fogászati centrum.

 ( 210 ) M 12 00262

 ( 220 ) 2012.01.27.
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 ( 731 )  MANEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás; fémmegmunkálás.

 ( 210 ) M 12 00269

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Natural Dental Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Fogtechnikusi szolgáltatások.

  44    Fogászat.

 ( 210 ) M 12 00271

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  Sárkány Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Chipek, integrált áramkörök, mágneses adathordozók, szoftverek.

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

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

informatikai célú adatgyűjtés,kezelés; adatok automatikus azonosítása; kártyák, chipek, azonosítók kezelése;

 adatfelírás, chip írás; mágnes kártyák, plasztik kártyák, intelligens kártyák nyomtatása megszemélyesítése.

 ( 210 ) M 12 00275

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00282

 ( 220 ) 2012.01.27.

 ( 731 )  DNS Természetközpontú Egyesület 100%, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

 ( 210 ) M 12 00288

 ( 220 ) 2012.01.30.

 ( 731 )  Tresser Restaurants Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Üzleti vendéglátás (Mc Donald's éttermek üzemeltetése franchise keretben).

 ( 210 ) M 12 00291

 ( 220 ) 2012.01.30.

 ( 731 )  NAPLOPÓ Épületgépészeti Szerelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Gergely, Dr. Bajusz Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAPLOPÓ

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

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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 00308

 ( 220 ) 2012.01.31.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Diszkók szolgáltatásai; vendéglátóipar; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00353

 ( 220 ) 2012.02.02.

 ( 731 )  ifj. Bacsó István, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 12 00359

 ( 220 ) 2012.02.03.

 ( 731 )  Misso Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Royko György, Hévizgyörk

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.

 ( 210 ) M 12 00367

 ( 220 ) 2012.02.06.

 ( 731 )  Budaprogram Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) HOPP

 ( 511 )   10    Cumik csecsemők számára; cumisüveg cumik; cumisüvegek, szoptatóüvegek; zárófedők cumisüvegekhez.

 ( 210 ) M 12 00368

 ( 220 ) 2012.02.06.

 ( 731 )  Bocz-N Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  
( 546 )

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

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

 keltetőgépek.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 12 00371

 ( 220 ) 2012.02.06.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) PAPIRUZ

 ( 511 )  30    Ízesítőszer, főzéshez és/vagy fűszerezéshez élelmiszerek, ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők és

 fűszernövények.

 ( 210 ) M 12 00412

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim 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.

 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.
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 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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00413

 ( 220 ) 2012.02.09.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim 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.

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

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

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00414

 ( 220 ) 2012.02.09.
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 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim 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.

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

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

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00420

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIOSOL

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági-, kertészeti-, erdészeti vegyi termékek, vadriasztó szerek.

 5    Rovarölő szerek, állatok riasztására szolgáló szerek, gombaölő szerek, herbicidek.

 ( 210 ) M 12 00444

 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  Laokoon Mozgó Szövet Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Laokoon

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

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

 keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

 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.

 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.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.

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

 falikárpitok.

 ( 210 ) M 12 00449

 ( 220 ) 2012.02.13.

 ( 731 )  UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes, Middlesex (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sós kekszek és krékerek.

 ( 210 ) M 12 00452

 ( 220 ) 2012.02.14.

 ( 731 )  Andrássy Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ANDRÁSSY BORVÁLOGATÁS

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 12 00457

 ( 220 ) 2012.02.14.

 ( 731 )  P.G.Talents Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00467

 ( 220 ) 2012.02.14.

 ( 731 )  HM Zrínyi Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Zrínyi Kiadó

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

 nyomtatványok, plakátok, szórólapok, újságok és egyéb nyomdaipari termékek.

  41    Könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, film-, videó- és televízióműsor gyártása.

 ( 210 ) M 12 00470

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás];kölcsön nyújtása kezességvállalás mellett; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

hitelnyújtás; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás;tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése;

 zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 12 00471

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  CARDNET Kártyarendszerek és- szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 12 00475

 ( 220 ) 2012.02.15.

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

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

  
( 546 )

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

 papírból vagy kartonból; prospektusok; képek; poszterek,szórólapok.

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

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

 szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.

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

 szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakoztatás; színházi produkciók.
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 ( 210 ) M 12 00479

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyvizek.

  32    Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 12 00480

 ( 220 ) 2012.02.15.

 ( 731 )  Vetek Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyvizek.

  32    Ásványvizek, keserű vizek, szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 12 00515

 ( 220 ) 2012.02.20.

 ( 731 )  Glenisys Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, (rögzített); rádiótelefon készülékek;

hamispénz-vizsgálóberendezések; fényképezőgépek; interfészek (informatika); letölthető képfájlok; lézerek, nem

 gyógyászati használatra; scannerek, optikailetapogatók (informatika).

 16    Blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk); cégtáblák papírból vagy kartonból; csomagolópapír; dobozok

kartonból vagy papírból; értesítések (papíráruk); fedelek, kötések, borítók (papíráruk); formanyomtatványok,

űrlapok; grafikai nyomatok; grafikaireprodukciók; grafikus ábrázolások; nyomtatványok; prospektusok;

 rézkarcok, gravűrök.

 36    Bankügyletek; csekkek hitelességének ellenőrzése; értékbónok kibocsátása; hitelkártya-szolgáltatások;

 hitelkártyák kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása.

 ( 210 ) M 12 00518

 ( 220 ) 2012.02.20.

 ( 731 )  Raveczky Miklós 50%, Budapest (HU)

 Raveczky Miklós 25%, Budapest (HU)

 Raveczky Gergő 25%, Kápolnásnyék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek;fűszerkeverékek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 9. szám, 2012.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M955



  38    Távközlés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 12 00519

 ( 220 ) 2012.02.20.

 ( 731 )  Mát-Ép Építő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek]

 kölcsönzése; építmények lebontása; építés; útburkolás.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; hulladékok szállítása és tárolása;

 teheráru-szállítás.

  40    Anyagmegmunkálás; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.

 ( 210 ) M 12 00520

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 12 00522

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 740 )  dr. Sándor Bernadette, Dr. Sándor Bernadette Ügyvédi Iroda, Dorog

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 12 00523

 ( 220 ) 2012.02.20.
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 ( 731 )  FESPED Szállítmányozó, fuvarozó és gyártó Kft., Mánfa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; építés; építmények

 lebontása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; kamionos szállítás; szállítmányozás;

 teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 12 00548

 ( 220 ) 2012.02.22.

 ( 731 )  Nyír-Wetland Szolgáltató Kft., Ibrány (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építés.

  40    Nyomdai szolgáltatások.

  42    Építési tervkészítés.

 ( 210 ) M 12 00573

 ( 220 ) 2012.02.21.

 ( 731 )  UFS Group Holding Zrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Tamás,Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 12 00579

 ( 220 ) 2012.02.23.

 ( 731 )  GAPELAAG Ügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolók; kozmetikai pakolások.

 10    Masszírozó készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati célra; gyógyászati készülékek és eszközök.

 21    Háztartási eszközök, kis méretű; edények, nem elektromos; edénykészletek; tálak; főzőedények; konyhai

 eszközök, kis méretűek.

 ( 210 ) M 12 00581

 ( 220 ) 2012.02.23.

 ( 731 )  Horváth és Társa Kereskedelmi és Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Zoltán, Hódmezővásárhely

  
( 546 )

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

 evőeszközök; evőeszközök [kések, villák és kanalak); villák; villák [evőeszközök].

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
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elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy

műanyagokból készült termékek amelyek nemtartoznak más osztályokba; csomagolótartályok műanyagból;

dobozok fából vagy műanyagból; dugók; dugók nem fémből; ládák, dobozok nem fémből; műanyag görgők

ablakzsalukhoz; palackdugók; palackkupakok, nem fémből; palackzárak, nem fémből;

rögzítőkapcsokműanyagból kábelekhez vagy csövekhez; ruhafogasok, nem fémből; szegecsek, nittek, nem

fémből; tálcák, nem fémből; vállfák, ruhaakasztók; virágcseréptartó talpazatok; vízvezeték szelepek műanyagból;

 zárókupakok nem fémből.

 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;

 eldobható tányérok; poharak papírból vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 12 00602

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  SPEKTRUM MED Fogorvosi Rendelő és Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogorvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00609

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosó-, fehérítő- és tisztítószerek mosodai célokra, textilgyártó szerek, háztartási szappanok.

 ( 210 ) M 12 00614

 ( 220 ) 2012.02.24.

 ( 731 )  MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek,könyvek, magazinok;

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló müanyagok (amelyek nem tartoznak másosztályokba);

 nyomdabetűk; klisék, grafikus ábrázolások, hírlevelek.

 35    Ügynöki tevékenység, kereskedelmi információs ügynökségek; internetes kiskereskedelem, csomagküldés;

 média, reklámszolgáltatás.

  38    Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján).

  40    Nyomdai előkészítő tevékenység, nyomdai szolgáltatások.
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 41    Szövegek kiadása (nem reklámcélú); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, folyóirat,

 időszaki kiadvány kiadása, könyvkiadás, egyéb kiadói tevékenység.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; adatfeldolgozás,

 hosting szolgáltatások web oldalakhoz; világháló-portál szolgáltatás.

 ( 210 ) M 12 00616

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Copy-Depo Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vigh Károly, Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, 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; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

 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.

 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 00620

 ( 220 ) 2012.02.27.

 ( 731 )  Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 nagy tisztaságú savak/lúgok és oldószerek, mérőoldatok, standard oldatok.

9    Készülékek és berendezések laboratóriumi tudományos kutatási célokra; vegyészeti készülékek és eszközök;

üveg és műanyag laboratóriumi eszközök, lombikok, pipetták, büretták, mérőedények, digitális adagolók, digitális

pipetták, digitális büretták,lombikálványok, laboratóriumi tálcák, mérőkanalak, olvasztótégelyek, desztillációs

berendezések, laboratóriumi fermentációs készülékek, hőmérők, mérlegek; mérőműszerek, mérőberendezések,

 elektoranalitikai mérőműszerek, pH vezetőképesség mérők.

 ( 210 ) M 12 00633

 ( 220 ) 2012.02.25.

 ( 731 )  Zipper Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) CARTILAMIN

 ( 511 ) 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).
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 ( 210 ) M 12 00636

 ( 220 ) 2012.02.28.

 ( 731 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 12 00689

 ( 220 ) 2012.03.01.

 ( 731 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Adalékanyagok és kiegészítők takarmányokhoz.

 31    Tápanyagok állatok számára; takarmány; adalékanyagok, nem gyógyászati használatra, állati

takarmányokhoz; állateledel, keveréktakarmány, különösen nagytestű állatok, úgymint szarvasmarhák általi

 fogyasztásra; takarmány-kiegészítők.

 ( 210 ) M 12 00692

 ( 220 ) 2012.03.01.

 ( 731 )  "DOLOMIT 2002" Bányászati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; aszfaltozás; állványozás; bányaművelés; elektromos

berendezések felszerelése és javítása; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; építés; építmények lebontása;

 építőipari gépek kölcsönzése; fűtőberendezésekfelszerelése és javítása; kőbányák kiaknázása; útburkolás.

 ( 210 ) M 12 00696

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  Run Feng Shoes Ltd., Zhong Shan District, Dalian (HU)

 ( 740 )  dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 12 00700

 ( 220 ) 2012.03.02.

 ( 731 )  Szépem Bt., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   10    Kolonhydroterápiás készülékek és ezek tartozékai.

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

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

  44    Egészségügyi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 12 00744

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Miskolc Holding Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 12 00746

 ( 220 ) 2012.03.06.

 ( 731 )  Dr. Schmidt & Dr. Körösztös Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00786

 ( 220 ) 2012.03.08.

 ( 731 )  Vrana Ferenc, Kecskemét (HU)

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

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 12 00895

 ( 220 ) 2012.03.19.

 ( 731 )  EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9    Mágneskártyák, optikai kártyák, memóriakártyák, elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek, előre

történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, amelyek minden típusú

alkalmazásban használhatók; mágnesesen vagy elektronikusan kódolt hitelkártyák, betéti kártyák és előre

kifizetett kártyák szolgáltatások kifizetésével, elsősorban telefon/internetkommunikációs csomagok, előrefizetett

telefon- vagy internet használat, televízió-internet-telefon (triple-play) csomagok kifizetésével kapcsolatos

 felhasználásra.

 36    Utalványok, jegyek, kuponok, szelvények, előre kifizetett kártyák vagy mozgóárfolyamú hitelkártyák vagy

más fizetési eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, főként számítógépes hálózat útján, amely lehetővé

telefon/internet kommunikációs csomagok,előrefizetett telefon- vagy internet-használat, televízió-internet-telefon

(triple-play) csomagok és bármely más termékek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy kifizetését; elektronikus

utalványok, elektronikus előre kifizetett kártyák és elektronikusajándékkártyák kiadása; hitelkártyák kiadása,

betéti kártya szolgáltatások; hűségkártyák birtoklásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hűségkártyákkal

 történő fizetési szolgáltatások.

A rovat 159 darab közlést tartalmaz.
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