
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 06 00798

 ( 220 ) 2006.03.08.

 ( 731 )  Peters Elektro Automatika Termelő Kft., Diósviszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor ügyvéd, Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) DIESEL STOP

 ( 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.

 ( 210 ) M 09 01187

 ( 220 ) 2009.04.23.

 ( 731 )  Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kecskesajtok, kecsketejből készült tejtermékek.

 ( 210 ) M 09 01836

 ( 220 ) 2009.06.24.

 ( 731 )  Nguyen Ta Lam, Napkor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Háló, sátrak, zsákok, táskák.

  24    Ágynemű, asztalnemű.

  25    Harisnyanadrág extra széles betéttel.

 ( 210 ) M 10 00303

 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  L. Laki László, Szentendre (HU)

 Klinkó György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest

 ( 541 ) PERMETPARTY

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

 ( 210 ) M 10 01897
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 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 ) ÉDESEM

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túrő desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 01909

 ( 220 ) 2010.06.22.

 ( 731 )  Mevi Gold Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 ) CHOKO BERRY

 ( 511 )  30    Csokoládédrazsé; cukorkadrazsé; joghurt bevonatú drazsék; alkoholtartalmú töltött cukrok, bonbonok,

pralinék, drazsék; habfigurák (bevonat nélküli); bevonatos habfigurák; gumicukrok, zselék; csokoládéval,

joghurttal bevont magvak, aszalt gyümölcsök,gabonakészítmények; aprósütemény, teasütemény; bonbonok

[cukorkák]; chips [gabonakészítmény]; aprósütemények; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa

díszítésére; csokoládé; díszek süteményekhez (ehető-); fagylalt, jégkrém;

gabonakészítmények;gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kávé; sós

kekszek; kekszek; kétszersültek, kekszek; malátás kekszek; kukoricapehely; lepények (gyümölcsös-);

mentabonbonok, mentacukorkák; marcipán; méz; mézeskalács; müzli;pasztillák [cukrászáru]; pattogatott

kukorica; piskóták; pralinék; pudingok; rágógumi nem gyógyászati használatra; rizstorták, rizslepények; snack

ételek (gabona alapú-); snack ételek (rizs alapú-); sütemények; édesgyökér nyalókák [cukrászáru];

 töltöttcukorkák, fondan [cukrászáru]; zabpehely; nyalóka; rágógumi.

 31    Burgonyaszirom; dió, feldolgozott; dzsemek; lekvárok; gyömbérdzsem; gyümölcsköcsonya, zselé;

gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított; kakaóvaj; aszalt gyümölcsök; magvak (olajos magvak, étkezési gabona

 magvak, étkezési egyéb magvak); sültburgonya,chips; zselatin étkezésre; zselék, étkezési.

  35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 10 02126

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EGRI CSILLAG

 ( 511 )   33    Az Eger eredetmegjelölés területéről származó borok.

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

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

 ( 210 ) M 10 02520

 ( 220 ) 2010.08.17.

 ( 731 )  Magyar Anti-Aging Medicína Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábián Emília, Budapest

 ( 541 ) Magyar Anti-Aging Medicina Társaság

 ( 511 )   41    Magyarországon tartott szakmai képzés, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, nevelés, oktatás.

  44    Magyarországon történő egészségügyi, szolgáltatás, orvosi szolgáltatás.
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 ( 210 ) M 10 03168

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Pahang Pharmacy SDN.BHD. (Compani No. 10826-K), 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan (MY)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán, Budapest

 ( 541 ) NutraEdge

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03393

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 ) DRAGSTER

 ( 511 )  32    Italok, így ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes

italok, gyümölcsitalok és szörpök, sűrítmények, koncentrátumok és egyéb készítmények italok előállításához,

mint ivóvizek, ízesített vizek,ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok, mint üdítők,

 energiaitalok és sportitalok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 10 03395

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 ) AUGSTEINER

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 03633

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Altair 2006., Komárno (SK)

 ( 740 )  Fiedler Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 10 03667

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Life Media Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03711

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Széchenyi Krisztián, Hajmáskér (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Budapest

 ( 541 ) SZÉCHENYI

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; különösen aludttej,

csemegeuborka, disznóhús; gyümölcsök,főtt; gyümölcsök, tartósított; hagyma, tartósított; hal, nem élő; halból

készítétt ételek; hentesáruk; húskocsonya; lekvár; máj, májpástétom; pacal; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; sonka; szalonna; tej,tejtermékek; tojások; vadhús; vaj;

 véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; állati velő táplálkozási célra; zsírok, étkezési.

 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;különösen zöldségek, főtt; aprósütemény, teasütemény; bors; cukor;

cukrászsütemények; ecet; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; ízesítőszerek; kenyér; méz;

 propolisz emberi fogyasztásra; sütemények; zabalapú ételek.

 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.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; különösen bankügyletek; biztosítási

tanácsadás; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi

elemzések; pénzügyi értékbecslés[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

 szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; széfletét szolgáltatások; vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 10 03721

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Tóth István, Diósd (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, különösen gépjárművek digitális szervízkönyve.

 38    Egy személy egy másiknak üzenetet továbbítson - mobil telefon, vizuális összeköttetés, elektronikus

 levelezés -, Interneten keresztül.

 42    Informatikai szolgáltatás interneten keresztül, gépjárművek múltját bemutató adatok, információk használt

 gépkocsi vásárlók részére.
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 ( 210 ) M 10 03746

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  Györpál Árpád, Pécs (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 10 03836

 ( 220 ) 2010.12.16.

 ( 731 )  Molnár Attila, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, tejes italok(főként tejet tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, vaj,

 vajkrém, kefír, joghurt, margarin, aludttej, sajtok.

 30    Csokoládés tej, fagyasztott joghurt(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,

 tejsodó(vaníliás krém).

 ( 210 ) M 10 03837

 ( 220 ) 2010.12.16.

 ( 731 )  Molnár Attila, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kathy Szilvia, Dr. Kathy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, tejes italok(főként tejet tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín(tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, vaj,

 vajkrém, kefír, joghurt, margarin, aludttej, sajtok.

 30    Csokoládés tej, fagyasztott joghurt(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,

 tejsodó(vaníliás krém).
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 ( 210 ) M 10 03866

 ( 220 ) 2010.12.20.

 ( 731 )  Tutti Frutti 99 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, péksütemény, cukrászsütemény, fagylalt, torták.

  43    Vendéglátás (élelmzés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03892

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  32    Sörök.

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

 ( 210 ) M 10 03893

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  32    Sörök.

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

 ( 210 ) M 11 00056

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  Puskás Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fodrász üzletben való használatra és árusításra készített hajtisztító szerek és kozmetikai cikkek; samponok,

 balzsamok, pakolások, illatanyagok és illóolajok felhasználásával készült szappanok; illatszerek.

 41    A rendezvény helyszínein való szakmai oktatás, nevelés, tanulóképzés; szakmai továbbképzések,

bemutatók, foglalkozások felnőttek részére hazai és külföldi oktatók bevonásával; szórakoztatás és kulturális

tevékenység melybe beletartozik a művészetioktatások bemutatása (festmények, szobrok, egyéb installációk,

audióvizuális vetítések), táncház, táncoktatás, kézműves műhelyek (hagyományos népművészet: bőrműves,

keramikus, faműves, kosárfonás, nemezkészítés, modern kézművesség: üvegfestés,gyöngyfűzés, ékszerkészítés,

 természetes anyagokból készített használati és dísztárgyak); zeneszolgáltatás, étel- ital felszolgálás, árusítás.

 44    Higiéniai, szépségápolási szolgáltatások tevékenységi körei: fodrászat, kozmetika, körömápolás (pedikűr,

 manikűr, műköröm), smink, masszázs, testfestés.

 ( 210 ) M 11 00179

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Web and Media Trend Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babics Kinga, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; gépírási szolgáltatások; hirdetési oldalak

készítése; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás;rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

reklámozás;reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; tördelési

 szolgáltatások hirdetési célokból;üzleti menedzselés előadóművészek részére.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; telefonok kölcsönzése; üzenetek küldése.

 41    Digitális képfelvételezés; élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,
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kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése;

fogadások tervezése, szórakoztatás; hangstúdiókszolgáltatásai; helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; rádió- és televízió-programok készítése; show-műsorok;

show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szépségversenyek szervezése;szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; videofilmezés; videofilmgyártás; zene öszeállítása; zenekarok szolgáltatásai.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; szakvélemények adása

mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép

programok installációja; számítógép programoksokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatostanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 00197

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

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

 ( 541 ) Lucullus

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek (kivéve a jellemzően paradicsom tartalmú készítményeket); zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tojások, tej és tejtermékek; étkezésiolajok 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 (kivéve a jellemzőenparadicsom tartalmú készítményeket); fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00219

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  BEST REISEN Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

 ( 541 ) BEST REISEN

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; szállítás.

 ( 210 ) M 11 00221

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  PR Filmszerviz Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás;

autómosás; biztonsági zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos
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berendezések felszerelése és javítása;elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült

motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; falazás [kőművesmunka;

fertőtlenítés; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése,karbantartása és javítása;

gépkocsik karbantartása és javítása; homokfúvás; hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek

felszerelése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés

éskarbantartás]; járműfényezés; járműjavítás; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek

rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; jelek festése vagy javítása; kárpit(ozás) javítása; kőműves munkák;

külső és belső festés; lakkozás;légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés

[szolgáltatás]; páncélszekrények karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; számítógépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások[építés]; szivattyújavítás; tapétázás; tisztítógépek

kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; állványozás; építés; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése; épületek[belső] tisztítása; épületek

tisztítása [külső felületé]; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; útburkolás; utcaseprőgépek

kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés [építőipar];

szakirányúelektromos technikai készenléti ügyelet biztosítása; szakirányú vízszerelési készenléti ügyelet

 biztosítása; utak, parkolók hómentesítése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadások díszleteinek

kölcsönzése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi

előadások; fogadások tervezése [szórakoztatás];gyakorlati képzés [szemléltetés]; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése; modellügynökségek művészek számára; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];színházi produkciók;

szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy filmstúdiók részére; élő előadások bemutatása; filmforgatások, rendezvények háttérbázisának

kialakítása;filmforgatások, rendezvények háttérbázisának üzemeltetése; filmforgatások, rendezvények elektromos

háttéreszközeinek kölcsönzése; filmforgatások, rendezvények kommunális háttéreszközeinek kölcsönzése;

filmforgatások, rendezvények egyéb máshová nem soroltháttéreszközeinek kölcsönzése; filmforgatások

szervezése és technikai lebonyolítása; mesterséges esőztető berendezések biztosítása filmforgatások és

 rendezvények részére.

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

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

riasztás figyelése; biztonsági zárakkinyitása; detektív ügynökségek; éjjeli őrszolgálat; polgárőrség;

testőrszolgálat; tűzjelző készülékek bérlete; tűzoltás; tűzoltókészülékek bérlete; üzemek biztonsági felügyelete;

filmforgatások, rendezvények helyszínének biztosítása; filmforgatások,rendezvények helyszínén résztvevők

kalauzolása, irányítása; filmforgatások, rendezvények helyszínén tűzoltó ügyelet biztosítása; filmforgatások,

rendezvények során gyalogos escort szolgáltatás; filmforgatások, rendezvények során gépjárműves

 escortszolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00227

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Kopcsányi Róbert, Balassagyarmat (HU)

 ( 740 )  Tari Fruzsina, Budapest

 ( 541 ) cmester

 ( 511 )  39    Gépkocsikölcsönzés; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése; járművezetői szolgáltatás; sétahajó szolgáltatások; személyszállítás;

 taxiszolgáltatás; utaskísérés; utasszállítás;utazások szervezése; virágküldő szolgálat.
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 41    Esküvői, családi, céges és egyéb ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása; műsorvezetés;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz, esküvőkhöz és különleges rendezvényekhez; csapatépítő tréningek és

szakmai továbbképzések szervezése,lebonyolítása; esküvői és egyéb rendezvényszervezési tanácsadás;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audio-berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; diszkók

szolgáltatásai; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai;eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése

[szórakoztatás]; fotóriportok készítése; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások

nyújtása;klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek

rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; színpadi díszletek kölcsönzése;

szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyekszervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; videofilmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene

összeállítása; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;

 üdülőtáborokszolgáltatásai [szórakoztatás].

 45    Esküvői kellékek kölcsönzése; estélyi, esküvői és alkalmi ruha kölcsönzés; ruhakölcsönzés;

 házasságközvetítő irodák; kisgyermek felügyelete.

 ( 210 ) M 11 00274

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

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

 ( 541 ) Gyorspác

 ( 511 )   30    Fűszerek, ízesítők; fűszerkeverékek; ízesítőszerek; ételízesítő (fűszer).

 ( 210 ) M 11 00279

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Bognár és Társa 2001 Kft., Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó tésztafélék.

  35    Magyarországról származó tésztafélék kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 11 00288

 ( 220 ) 2011.02.02.

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; elektromos

beléptetőrendszerek, kártyaolvasók, segédolvasók, kódzárak, elektromos zárak, síktapadó elektromágneses zárak.

 ( 210 ) M 11 00298

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

  43    Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 210 ) M 11 00299

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Balázs Attila, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; lakásbérlet.

 ( 210 ) M 11 00300

 ( 220 ) 2010.05.10.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio 45202-3315 (US)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) DERMAPLUS

 ( 511 ) 3    Mosószerek, fehérítőszerek és egyéb anyagok háztartási célra; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

 szappanok nem személyes használatra.

 ( 210 ) M 11 00331

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Husvéth György, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Akadémiák [oktatás]; egészség(védő) klubok [kondícionálás]; szakmai képzés.
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 ( 210 ) M 11 00399

 ( 220 ) 2011.02.11.

 ( 731 )  Delifrance S.A., 94200 Ivry Sur Seine (FR)

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

 ( 541 ) ét-vágy keltő

 ( 511 )  29    Sajtos csipsz, húsos lepény, csipsz tészta, leveles vagy vajas tésztából készült húsos, sajtos vagy zöldséges

torta vagy tortácska (quiches), pizza, gyümölcsös sütemény, sós tésztából készült torta, paradicsom és/vagy

mozzarella és/vagy zöldség és/vagycsirkehús alapú elősütött szendvicsek, sajtot és/vagy húst és/vagy salátát

 tartalmazó melegszendvics (panini), sajtos szendvics, egy szelet kenyér sajttal, hússal és zöldséggel.

 30    Liszt és más gabonakészítmények, kenyér, tészta, bécsi kenyér és bécsi zsemle, péksütemények,

 cukrászsütemények és szendvicsek, nevezetesen sonkával töltött szendvicsek.

 ( 210 ) M 11 00401

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  IDEALBODY KFT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. BÁLINT TÜNDE,DR. BÁLINT TÜNDE ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 ) CSUPÁN KÉT HÉT A TÁVOLSÁG!

 ( 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).

 ( 210 ) M 11 00403

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  IDEALBODY KFT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. BÁLINT TÜNDE,DR. BÁLINT TÜNDE ÜGYVÉDI IRODA, BUDAPEST

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00404

 ( 220 ) 2011.02.11.

 ( 731 )  Oxygen Gastro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

 ( 541 ) AQUA LOUNGE

 ( 511 )   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.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00405

 ( 220 ) 2011.02.11.
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 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Net2Go

 ( 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 11 00406

 ( 220 ) 2011.02.11.

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

 ( 541 ) Indi Dualo

 ( 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 11 00409

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, 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; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

 ( 210 ) M 11 00410

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Révész László, Tuzsér (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, 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; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 13. szám, 2011.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1320



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

 lószerszámok.

 ( 210 ) M 11 00411

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, légi közlekedési eszközök.

  39    Szállítás, utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00412

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

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

 gyümölcsök és zöldségek; élő növények és virágok.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 00413

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00416

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Kiss Krisztina, Budapest (HU)

 Ráduly Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 00445

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  IdealMed Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) IdealMed

 ( 511 )   44    Szépségszalonok; fogászat; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00447

 ( 220 ) 1997.01.02.

 ( 731 )  KNOCH, KERN & CO. KG., Klagenfurt (AT)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) BAUMIT

 ( 511 )  1    Vegyi termékek és hatóanyagok építőiparhoz, ragasztók építési célra.

 2    Festékek; színezőanyagok.

 19    Építőanyagok (nem fémből), cement, mész, habarcs, gipsz és sóder; használatrakész habarcs,

vakolatkeverékek, habarcskeverékek, hézagmentesítő keverékek padlóhoz, készítmény mozaikcsempe

 keverékekhez.

 ( 210 ) M 11 00450

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Forgács István, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 00485

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) CABALA

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 00488

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  VitaminKosár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; tápanyag adalékok gyógyászati célokra;ásványi élelmiszerkiegészítők; étvágycsökkentő szerek

gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti

használatra; zsírok gyógyászati használatra; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra;

enzimekgyógyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei gyógyászati használatra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyszerek humángyógyászati

használatra; hormonok gyógyászati használatra; peptonokgyógyászati használatra; szőlőcukor gyógyászati

 használatra; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati használatra; kúpok.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00495

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  MyFilm Filmprodukciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00497

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Kothari Mukesh, Budapest (HU)

 ( 541 ) BINDUSAR

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

  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.
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 ( 210 ) M 11 00498

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) FAMILY STAR

 ( 511 )   32    Alkoholos italok, szénsavas italok, sörök.

  33    Alkoholos italok, borok.

 ( 210 ) M 11 00500

 ( 220 ) 2011.04.07.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, Budapest

 ( 541 ) FORNETTI CATERING

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények, briós, cukrászsütemények, csokoládés tej(ital); húslé, mártás,

szaft; húspástétomok; kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós termékek, kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel,

kenyér, kenyér kovász nélkül,macesz, ketchup (szósz), kukorica, darált; majonéz, malomipari termékek,

mandulás cukrászsütemények, mandulás cukrászkészítmények; mustár, paradicsomszósz, piskóták, pizzák,

 sütemények, szendvicsek, szörbet (fagylalt), tea, tea alapú italok, tortilla,zsemlék, keksz.

  31    Citrom, déligyümölcsök, friss gomba; friss gyümölcsök; hagymák, friss zöldség.

 32    Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok; ásványvizek, ásványvizek (italok); gyümölcslevek,

gyümölcsnektárok (alkoholmentes); készítmények italok előállításához;készítmények likőrök előállításához,

limonádék, paradicsomlevek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szörpök italokhoz, szörpök

 limonádékhoz, vizek (italok); zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholos gyümölcskivonatok, aperitifek, borok, curocao, emésztést elősegítő italok (tömény italok és

likőrök); égetett szeszesitalok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok,

 likőrök, mentalikőr, pálinkák, brandyk,rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 11 00506

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ha látni szeretné a részleteket

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

  16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 00507

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  PANNONMILL Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Muraközi Gergely,Dr. Bakos Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Nagyi titka

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

 maláta.

 ( 210 ) M 11 00511

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Lázár Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, web marketing, hirdetések.

  41    Nevelés és szakmai képzés, tanfolyamok, oktatás és tanácsadás.

  45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00512

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Hot-Self-Safe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda dr. Ladányi Tamás ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élemezés), időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00517

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Jancsaris Róbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Olt György ügyvéd, Mohács

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00527

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Liu Xianping, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00550

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak

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

 állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 11 00551

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) "ÍZIG MAGYAR"

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak

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

 állatok számára; maláta.

 ( 210 ) M 11 00555

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Gyimóti Tamás, Pápa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00559

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Kovács Patrik, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00567

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   33    Likőrök.

 ( 210 ) M 11 00578

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Rácz Judit Apollónia, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00579

 ( 220 ) 2006.03.22.

 ( 731 )  Abercrombie & Fitch Europe SA, Mendrisio (CH)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fitch

 ( 511 )  18    Bőráruk, amelyek ebbe az osztályba tartoznak, különösen szíjak, táskák, hordtáskák, kis bőráruk, különösen

 pénztárcák, levéltárcák, kulcstartók, esernyők.

 35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, áruk bemutatása, minták kiosztása

 hirdetési célból, áruk és szolgáltatások árverezése, piackutatás.

 ( 210 ) M 11 00586

 ( 220 ) 2011.02.19.

 ( 731 )  KEMÉNY GÁBOR 50%, MAGLÓD (HU)

 KORPÁDI ATTILA 50%, MAGLÓD (HU)
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( 546 )

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

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

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

 ragasztóanyagok.

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

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

 ( 210 ) M 11 00587

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Hansen Beverage Company, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNLEASH THE BEAST!

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

  32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 11 00589

 ( 220 ) 2011.03.01.

 ( 731 )  Liang Ruiping, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00592

 ( 220 ) 2011.03.01.

 ( 731 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).
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 ( 210 ) M 11 00596

 ( 220 ) 2011.03.01.

 ( 731 )  Korona Pékség Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; kakaós termékek; kenyér; kenyér kovász nélkül; sütemények; szendvicsek; zab alapú

 ételek; zsemlemorzsa; zsemlék.

 ( 210 ) M 11 00598

 ( 220 ) 2011.03.01.

 ( 731 )  Korona Pékség Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) KORONA A VALÓDI HÁZI KENYÉR...

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények; kenyér; kenyér kovász nélkül.

 ( 210 ) M 11 00602

 ( 220 ) 2011.03.02.

 ( 731 )  Sleep Care Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Matrac Guru. BioHome! Alváskultúra.

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

 ( 210 ) M 11 00604

 ( 220 ) 2011.03.02.

 ( 731 )  TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00605

 ( 220 ) 2011.03.02.

 ( 731 )  Rehab Trademark Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári György szabadalmi ügyvivő ADVOPATENT SZABADALMI ÉS VÉDJEGY IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzök, ágyak speciálisan orvosi

gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd

cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek

és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő

hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galvánkezelésre szolgáló készülékek, sebészkések,

sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek,

viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a
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bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek,

mankók, botok, járókeretek, higiénes eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére,

mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra,

műmellek, ortopéd (ízületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos

gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek,

pulzus-nyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti

ollók, sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra,

terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő

 készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák.

 12    Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek

 mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára.

 ( 210 ) M 11 00613

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Innodekor Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 ( 210 ) M 11 00616

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Coswell S.p.A., FUNO Di Argelato (IT)

 ( 740 )  Dr. Magyar Brigitta, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00619

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) kidline

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

  38    Távközlés.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00620

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

  ( 591 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00625

 ( 220 ) 2011.03.02.

 ( 731 )  Ipoly Cipőgyár Kft., Balassagyarmat (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 11 00628

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Mátrai Miklós, Budapest (HU)

 Karányi Dániel József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taljándörögd

  
( 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 00629

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Mátrai Miklós, Budapest (HU)

 Karányi Dániel József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taljándörögd
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 ( 541 ) FRIENDLY

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00631

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Pick Kézilabda Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 11 00638

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  DTC med Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám-, grafikai-, marketing ügynökségi szolgáltatás, tanácsadás, online grafika, hirdetés, web tervezés.

 41    Oktatás, továbbképzés, kongresszus szervezés, vizsgáztatás, online oktatás, tréning, szeminárium,

 szimpózium szervezés.

 ( 210 ) M 11 00651

 ( 220 ) 2011.03.07.

 ( 731 )  Halenár István, Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  dr. Pallos István, dr. Pallos István Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem
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 tartoznak más osztályokba).

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00658

 ( 220 ) 2011.03.07.

 ( 731 )  Prista Oil-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bodnár Ágnes, Bodnár Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Detergens adalékok benzinhez; égést elősegítő készítmények (vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz);

 vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz.

 2    Korróziógátló készítmények.

 4    Nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; kenőanyagok; kenőolajok; kenőzsírok; motorolajok.

 ( 210 ) M 11 00659

 ( 220 ) 2011.03.07.

 ( 731 )  Jaksa Zsolt, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) Csongor és Tünde

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

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

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00660

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 00661

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Schiszler Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 00675

 ( 220 ) 2011.03.05.

 ( 731 )  Bakó Nóra 50%, Kenderes (HU)

 Slabéczi Csaba 50%, Örményes (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.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00677

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Galaxlim Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Online szolgáltatói szolgáltatások, nevezetesen vitafórumok, csevegőhelyek és elektronikus hirdetőtáblák

 biztosítása az életmód és az egészségmegőrzés területén, csevegőhelyek biztosítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen egészséges életmódra

vonatkozó oktatási és nevelési szolgáltatások, szabadidős szolgáltatások nyújtása, illetve könyvkiadás,

újságterjesztés, valamint könyvek,kézikönyvek, magazinok, újságok és egyéb nyomtatott anyagok és vonatkozó

elektronikus média (beleértve a CD-ROM-okat is) közzététele az egészségmegőrzés, életmód területén;

 kongresszusok, konferenciák és szemináriumok az egészségmegőrzés, életmódterületén.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00678

 ( 220 ) 2011.03.08.
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 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

 ( 541 ) TUNDERRETIKUL

 ( 511 )  9    Elektronikus kiadványok.

 16    Papír, karton és papíráruk, papír csomagolóanyagok; poszterek; képeslapok; naptárok; egérpadok;

nyomtatványok, beleértve kuponokat és utalványok; kiadványok, magazinok, brosúrák, szórólapok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; papíripari ésháztartási ragasztóanyagok; oktatási anyagok

(készülékek kivételével); anyagok művészek részére, festőecsetek; műanyag csomagolóanyagok pólya, tasak és

 fólia formájában; klisék.

 35    Kiskereskedelemi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; közvetlen értékesítéssel

kapcsolatos információ és tanácsadás, nevezetesen közvetlen értékesítés telekommunikáció útján, úgymint

telefon, telefax, email és Internet útján; onlineközvetlen értékesítéssel kapcsolatos információ és tanácsadás;

nagykereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; telefonos megrendelésekkel

kapcsolatos szolgáltatások; telefax útján történő megrendelésekkel kapcsolatosszolgáltatások; emailen történő

megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások; interentes megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások;

kereskedelmi katalógusok összeállítása, előkészítése és kiadása; postai csomagküldő promóció; marketing,

beleértve aközvetlen marketinget, közvetlen postai úton történő reklámozást; reklámozás postai úton és

 promóciós pultokon; online hirdetés; értékesítési promóciók.

 ( 210 ) M 11 00679

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus kiadványok.

 16    Papír, karton és papíráruk, papír csomagolóanyagok; poszterek; képeslapok; naptárok; egérpadok;

nyomtatványok, beleértve kuponokat és utalványok; kiadványok, magazinok, brosúrák, szórólapok,

könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; papíripari ésháztartási ragasztóanyagok; oktatási anyagok

(készülékek kivételével); anyagok művészek részére, festőecsetek; műanyag csomagolóanyagok pólya, tasak és

 fólia formájában; klisék.

 35    Kiskereskedelemi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; közvetlen értékesítéssel

kapcsolatos információ és tanácsadás, nevezetesen közvetlen értékesítés telekommunikáció útján, úgymint

telefon, telefax, email és Internet útján; onlineközvetlen értékesítéssel kapcsolatos információ és tanácsadás;

nagykereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos információ és tanácsadás; telefonos megrendelésekkel

kapcsolatos szolgáltatások; telefax útján történő megrendelésekkel kapcsolatosszolgáltatások; emailen történő

megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások; interentes megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatások;

kereskedelmi katalógusok összeállítása, előkészítése és kiadása; postai csomagküldő promóció; marketing,

beleértve aközvetlen marketinget, közvetlen postai úton történő reklámozást; reklámozás postai úton és

 promóciós pultokon; online hirdetés; értékesítési promóciók.

 ( 210 ) M 11 00680

 ( 220 ) 2011.03.08.

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

 ( 740 )  Dr.Lukácsi Péter ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj-és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető

készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj, test és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő

készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítőszerek és antiszeptikus készítmények; légfrissítő készítmények;

egészségügyi termékek és készítmények; fogorvosi viasz; kötszerek, tapaszok és kötöző anyagok; gyógyhatású

bőr- és hajápoló készítmények;gyógyhatású ajakápoló készítmények; leégés kezelésére és/vagy enyhítésére

szolgáló készítmények; balzsamok és krémek pelenkakiütés kezelésére; összehúzó bőrtonizáló készítmények;

gyógyhatású bőrápoló krémek és folyadékok; nedvszívó betétek személyihigiéniás célokra; csecsemőtápszerek;

vitaminok és orvosságok csecsemők részére; vazelin orvosi célokra; diétás élelmiszerek és anyagok orvosi

célokra; gyógynövény készítmények orvosi célokra; gyógynövényes kiegészítők és kivonatok;

gyógyhatásúgyógynövényes italok; vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők csecsemők és

 kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 11 00687

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Kalocsai Konfekcióipari Kft., Kalocsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk; lepedők, asztalterítők,

 párnahuzatok, ágyneműk.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; dzsekik, egyenruhák, ingek, blúzok, ingblúzok, munkaruhák,

 munkaköpenyek, nadrágok, pólók, sapkák.

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

 művirágok; díszműáruk, hímzések.

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

 ( 210 ) M 11 00690

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Spielmann Liliane, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 11 00691

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Hajdu Béla, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

 ( 541 ) ROCKSTONE

 ( 511 )  19    Térkövek, dekorkövek, lábazati kövek, design kövek, műkövek, térburkoló kövek, nem fém építőanyagok,

 szegélykövek, útépítési elemek, burkoló anyagok.

 35    Térburkoló kövekkel, térkövekkel, dekorációkövekkel, burkolóanyagokkal kapcsolatos reklámozási és

 kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezési, burkolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00692

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Inform Média Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 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.

 ( 210 ) M 11 00695

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék.

 37    Autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok
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vulkanizálása [javítás]; jáműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés;

 járműjavítás; járműmosás; járművek karbantartása; járművekkenése; járművek rozsda elleni kezelése.

 39    Gépkocsival történő szállítás; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; járművek kölcsönzése;

járművek kölcsönzése teher szállításra; járművek mentése [vontatás]; járművezetői szolgáltatás; kamionos

 szállítás; parkolási szolgáltatások;parkolóhelyek bérlete.

 ( 210 ) M 11 00696

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Ipari olaj; ipari viasz; kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolaj; olajok bőr konzerválására.

 39    Gépkocsival történő szállítás; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; járművek kölcsönzése;

járművek kölcsönzése teher szállításra; járművek mentése [vontatás]; járművezetői szolgáltatás; kamionos

 szállítás; parkolási szolgáltatások;parkolóhelyek bérlete.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete *; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók;rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak;üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 00697

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Cipőfelsőrészek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok

[ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

 fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák;fűzős bakancsok.

 32    Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;

helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók;rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása

(időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak;üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás];

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 00701

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Remy International Inc., Pendleton, Indiana 46064 (US)

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

 ( 511 ) 7    Gépjármű motorok alkatrészei és tartozékai; gépjármű motoroknál alkalmazott önindítók, áramfejlesztők,

szinkrongenerátorok és energia átalakítók; gépjárműveknél alkalmazott üzemanyag szivattyúk, porlasztók,

 turbótöltőkompresszorok és vízszivattyúk;tengeri járműveknél alkalmazott motorok.

 ( 210 ) M 11 00723

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  Hungaro-Food 2009 Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Ferenc, Dr. Gál Ferenc Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00728

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  Bramac Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 541 ) Bramac: Az intelligens tetőrendszer

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok, nevezetesen tetőburkolatok, tetőhéjazatok és tetőfedő anyagok nem fémből.

 ( 210 ) M 11 00738

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  Mattes Hungaria Kft., Győr (HU)

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

 ( 541 ) MATTES

 ( 511 ) 8    Borotválkozáshoz való készítmények, borotvák, pengék, hajvágáshoz való készítmények, manikűr és pedikűr

 készítmények.

  21    Fogkefék, fogtisztító cérnák, kefék, fésűk.

 ( 210 ) M 11 00739

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00740

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  Bérc Hotel Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LIFESTYLE HOTEL MÁTRA

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00741

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  Bérc Hotel Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, EGRI és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00743

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 04402 (SK)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Cement.

 ( 210 ) M 11 00750

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Ecseri Gabriella, Budakeszi (HU)
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 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; különösen ingatlanok bérlete, ingatlanok adásvétele.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen könyvkiadás;

művészeti galériák tevékenysége; alkotóművészet; művészeti létesítmények működtetése; múzeumi tevékenység;

múzeumi szolgáltatás; kulturális vagy nevelésicélú kiállítások szervezése; fordítói szolgáltatás; fogadások,

kongresszusok, konferenciák, kiállítások, kereskedelmi bemutatók tervezése, szervezése, lebonyolítás;

 klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], szabadidős szolgáltatások nyújtása.

 42    Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői tevékenység, különösen belsőépítészet;

divattervezés; formatervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; épületek építéséhez kapcsolódó mérnöki

 szolgáltatás; szakvélemények adása mérnöki munkákkalkapcsolatban; bútor restaurálás.

 ( 210 ) M 11 00751

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Körmendi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő Ágota, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé valamint ilyen alapanyagú italok és instant termékek; kávépótló szerek;

 péksütemények; cukrászsütemények; gabonakészítmények.

  43    Vendéglátás; különösen kávéházak, éttermek üzemeltetése.

 ( 210 ) M 11 00753

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Umesh Sharma, Noida U.P. (IN)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00754

 ( 220 ) 2008.10.08.

 ( 731 )  Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 00759

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok.

 35    Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyűjtés

kereskedelmi ügyletekről, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely kölcsönzése, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás, reklámszövegek

 publikálása,reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, üzleti információk.

 ( 210 ) M 11 00761

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) Venstar

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00762

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) Zircostar

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 11 00765

 ( 220 ) 2011.03.17.

 ( 731 )  MANPOWER INC. (Wisconsin állam törvényei szerint létesült vállalat), Milwaukee, Wisconsin (US)
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 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EMBERILEG LEHETSÉGES

 ( 511 )  35    Üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai munkák; munkaközvetítő irodai szolgáltatások; ideiglenes

és állandó munkaközvetítő szolgáltatások; munkavállalással kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen,

álláshirdetések elhelyezése; karrierfejlesztés,munkaerő toborzás és általános foglalkoztatási tájékoztatás mások

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

munkaerő programok biztosítása és menedzselése; személyzeti menedzsment éstanácsadói szolgáltatások;

munkaerő szűrő- és értékelő eszközök egy weboldal segítségével egy világméretű információs hálózaton;

foglalkoztatási tanácsadási szolgáltatások; karrier menedzsment tanácsadási szolgáltatások; munkaerő

elhelyezésévelkapcsolatos szolgáltatások; szakmai üzleti tanácsadási szolgáltatások; könyvvizsgálói és belső

üzleti audit szolgáltatások mások részére, üzleti vizsgálati szolgáltatások; üzleti tanácsadás és információs

 szolgáltatások; üzletszervezési tanácsadásiszolgáltatások; adóbevallás és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00820

 ( 220 ) 2011.03.18.

 ( 731 )  Pápa Város Önkormányzata 100%, Pápa (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; írógépek és 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.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00834

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Kun-Trend Kft., Báránd (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények; élesztő, sütőporok; só.

 35    Reklámozás, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, élesztő, sütőporok, só kis- és

 nagykereskedelme.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 11 00835

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Ahmed Sherif, Kyivska oblast (UA)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; piaci tanulmányok; közvéleménykutatás;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közönségszolgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

információ ügyletekkel kapcsolatban;üzletszervezési konzultációk; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

import-export és kereskedelmi műveletek; reklámszövegek és értesítők publikálása; reklámügynökségek;

hirdetések levélben megrendelve, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;szabadtéri hirdetés;

 eladási propaganda mások számára; idegenforgalmi hivatalok hálózatának üzletvezetése.

 39    Idegenforgalmi hivatalok (kivéve szobafoglalások); szállítás; utazásszervezés; autóbusz közlekedés;

gépkocsi kölcsönzés; versenyautók kölcsönzése; gépkocsival történő szállítás; parkolóhelyek bérlete, fuvarozás

uszállyal, járművek kölcsönzéseteherszállításra; vízi utazások szervezése; járművezetői szolgáltatás; vízi járművel

történő szállítás, búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák kölcsönzése; napilapok terjesztése, garázsbérlet;

virágküldő szolgálat, postaküldemények továbbítása;csomagküldemények elosztása; áruszállítás; levélben

megrendelt áruk szállítása; látogatások tervezése turistáknak; vasúti szállítás; tároló tartályok kölcsönzése;

elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása; tolószékekkölcsönzése; közlekedési

információ; információ szállítással kapcsolatban; lovak kölcsönzése; gyorsszolgálati üzenetek és áruk

továbbítása; tengeri szállítás; utas szállítás; szállítási ügynökség; költöztetés; személyszállítás; teherhordás

(hordárokszolgáltatásai); légi szállítás; helyfoglalás utazással kapcsolatban; utaskísérés; helyfoglalás utazáshoz;

helyfoglalás szállítással kapcsolatban, beleértve utas szállítással kapcsolatos helyfoglalás és taxi-foglalás; vasúti

jegy foglalás, repülőjegyfoglalás, kis tengeri hajókra szóló jegyek és folyami hajókra szóló jegyfoglalás;

komphajón történő szállítás; tengeri ügynökség; áruszállító ügynökség, sétahajó szolgáltatások; folyami szállítás;

teheráruk kirakása; gépkocsi tetőcsomagtartókkölcsönzése; szállítmányozás; vízi járművek tárolása;

taxi-szolgáltatás; vízi járművek kölcsönzése; csónak bérlés; információ és tanácsadás utazással, szállítással és

 helyfoglalással kapcsolatos lehetőségekről.

 41    Képzések nyújtása, helyfoglalás show-műsorokra; tájékoztatás és tanácsadási szolgáltatások az összes fent

említett szolgáltatással kapcsolatosan; oktatási vizsgáztatás; oktatás és tanítás; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok,kollokviumok, konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; oktatási tárgyú információk; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok; klubszolgáltatás (szórakoztatás vagy oktatás); gyakorlati képzés(szemléltetés); pályaválasztási

tanácsadás (oktatási és nevelési tanácsadás); az összes fent említett szolgáltatás idegenforgalmi szolgáltatással

 kapcsolatosan.

 43    Időleges szállásadás, szállásügynökségek (szállodák, panziók); helyfoglalás panziókban; időleges

szálláshely lefoglalása; átmeneti szállások bérlete, sátrak kölcsönzése (szállás); szállodafoglalás, sátrak és

hordozható épületek bérlése; szállodák,panziók, turistaházak, táborhelyek hasznosítása, panziószolgáltatás;

 turistaház szolgáltatás; tájékoztatatás és tanácsadás az összes fent említett szolgáltatással kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 11 00851

 ( 220 ) 2011.03.22.

 ( 731 )  FAIRTOOL Kft., Budapest (HU)

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

  ( 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;
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 keltetőgépek.

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

 ( 210 ) M 11 00852

 ( 220 ) 2011.03.22.

 ( 731 )  FAIRTOOL Kft., Budapest (HU)

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

  
( 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.

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

 ( 210 ) M 11 00854

 ( 220 ) 2011.03.22.

 ( 731 )  Lu Tao, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

 ( 541 ) LS JEANS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00879

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  Szőlőbirtok és Pincészet Zártkörűen Működő Rt., Kisharsány (HU)

  

( 591 )

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

 ( 210 ) M 11 00892

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Győr-Szol Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, kiadványok, szórólapok,

 sajtótermékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 38    Távközlés, rádió, televízió műsorok, online közvetítés eseményekről és rendezvényről, fotó- és

sajtótermékek online publikálása a világhálón; online internetes információ- és hírszolgáltatás, hírügynökségi

szolgáltatás, üzenetek és képek továbbításaszámítógépek segítségével, internetes közösségek számára

 kommunikációs felületek biztosítása hírportálon, közérdekű információk közzététele a világhálón.

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

 ( 210 ) M 11 00899

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  GALLAVIT Környezetvédelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 210 ) M 11 00900

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Fűzfői Hulladékégető Szolgáltató Kft., Királyszentistván (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 210 ) M 11 00901

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Polplast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 00902

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Tatai Környezetvédelmi Zrt., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
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 ragasztóanyagok.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 210 ) M 11 00903

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  TKV-Trans Fuvarozó Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 210 ) M 11 00905

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Trend-Papír Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Ambrus Péter, Ambrus 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.

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00911

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek és trágyák.

  16    Nyomtatványok.

  44    Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás vonatkozásában kérjük.

 ( 210 ) M 11 00912

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)

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

 ( 541 ) KAMUY
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 ( 511 )  1    Gombaölő, rovarölő és gyomirtó készítmények gyártásában használt vegyszerek.

5    Gombaölő szerek, rovarölő szerek, gyomirtó szerek és kártékony növények és állatok irtására szolgáló

 készítmények.

 ( 210 ) M 11 00913

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Blount Inc., Portland, Oregon 97222 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Láncfűrészekhez való kéziszerszámok, nevezetesen élezők, reszelők, láncszakítók, törőüllők, zsírzópuskák és

 reszelővezetők.

 ( 210 ) M 11 00919

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit Közhasznú Kft., Zánka (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00921

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, 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; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00922

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Lomix Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) RE-VANS

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

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

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, mosásra, tisztításra szolgáló

 vegyi anyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), biocid termékek.

 ( 210 ) M 11 00923

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Chen Anbang, Budapest (HU)

 ( 541 ) GGS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00924

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Shi Yan Wei, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00925

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Info-Szektor Kft., Szigetmonostor (HU)

 ( 541 ) iRisk

 ( 511 )   36    Biztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítások; pénzügyi információk nyújtása.

 ( 210 ) M 11 00935

 ( 220 ) 2011.03.28.

 ( 731 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

 ( 541 ) MÉNESI

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 11 00937

 ( 220 ) 2011.03.28.

 ( 731 )  Medina Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

 ( 541 ) DINOCLUB

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; szállítás.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 00942

 ( 220 ) 2011.03.28.

 ( 731 )  Ji Fang Zhong, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00966

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmény.

 ( 210 ) M 11 00972

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  Gebro Pharma Gmbh, A-6391 Fieberbrunn (AT)

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

 ( 541 ) PNEUMOPAN

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00973

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  Ningbo Goodwill Foreign Trade Co. Ltd., Ningbo City, Zhejiang Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kabátok; nadrágok; bébiholmik; futballcipők; lábbeli; kalapok; harisnyák; kesztyűk; sálak.

 ( 210 ) M 11 00978

 ( 220 ) 2011.03.31.

 ( 731 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ABONDA
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 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 11 00983

 ( 220 ) 2011.03.31.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 00986

 ( 220 ) 2011.03.31.

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

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

 ( 541 ) ROYAL

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

 ( 210 ) M 11 00990

 ( 220 ) 2011.04.01.

 ( 731 )  Bochkor Gábor, Diósd (HU)

 Boros Lajos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Benkő Ügyvédi Iroda, Tarcal

 ( 541 ) CAPPUCCINO

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00996

 ( 220 ) 2011.04.01.

 ( 731 )  Kizman István, Budapest (HU)

 ifj. Kizman István, Budapest (HU)

 Kizman Enikő, Budapest (HU)

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

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazástervezés.

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00999

 ( 220 ) 2011.04.01.

 ( 731 )  Szárazmosás Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Herbály Péter Gergely, Herbály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési oldalak készítése; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

 áruminták) terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés.

 37    Ablaktisztítás; autómosás; járműmosás; járművek tisztítása; tisztítógép kölcsönzés; épületek tisztítása

 (belső); épületek tisztítása (külső); vegytisztítás.

  38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás(távközlési szolgáltatás); rádióadás.

 ( 210 ) M 11 01001

 ( 220 ) 2011.04.01.

 ( 731 )  Hut4Bubs Ltd., Town East Grinstead, County West Sussex (GB)

 ( 740 )  dr. Bősze Anikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; felfújható párnák, nem gyógyászati

használatra; felfújható reklámtárgyak; fotelek, kar(os)székek; fonott kosarak; gyermekjárókák; hirdetőtáblák;

járókák, állókák kisgyermekeknek; kádak,medencék, nem fémből; kemping hálózsákok; kis íróasztalok,

szekreterek; kis létrák, nem fémből; ládák, dobozok, nem fémből; kutyaólak; légmatracok nem gyógyászati

használatra; magas székek gyermekeknek; matracok; nyugágyak; párnák, fejpárnák; szőnyegekjárókákba

kisgyermekeknek; zárókupakok, nem fémből; áru(bemutató) állványok; ágyak; székek [ülések]; ágykeretek;

 ágyneműk, a vászonyágyneműk kivételével; ágyszerelvények, nem fémből.

 22    Csomagoló [kitömő] anyagok, nem gumiból vagy műanyagból; függőágyak; sátrak; vitorlák sívitorlázáshoz;

 vitorlák [vitorlázat].

 28    Babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; body-board-ok; búgócsigák [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; csörgők [játékszerek]; eszközök testgyakorláshoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sorban

elhelyezett görgőkkel; hegymászó felszerelések;hintalovak; hinták; játék autók; játék babák; játék léggömbök;

játék pisztolyok; játék sárkányok; játékgolyók; játékkártyák; játékok; játékszerek; játékszerek kedvtelésből tartott

állatoknak; karneváli álarcok; kesztyűk [játékok tartozékai]; kirakósjátékok [puzzle]; korcsolyacipők

korcsolyával; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; labdák labdajátékokhoz; légpuskák [játékszerek];

légtömlők játék labdákhoz; méretarányosan kicsinyített járműmodellek; mobilok [játékszerek]; plüssmackók;

plüssjátékszerek; rollerek; sárkányrepülőgépek; szappanbuborék-fújók [játékszerek]; szörfdeszkák; társasjátékok;

térdvédők [sportcikkek]; építőjátékok; építőkockák [játékszerek]; trükkös játékok; tornafelszerelések; testépítő

 felszerelések; vízisík.
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 ( 210 ) M 11 01004

 ( 220 ) 2011.03.29.

 ( 731 )  Vadas László 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01027

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Alekszi Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Zablák állatoknak (lószerszám) vállszíjak bőrből, utazóládák, útitáskák, szarvasbőr, nem tisztítási célokra,

szájkosarak szemellenzők (lószerszámok) szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfémből szerszámtáskák

bőrből (üresen), szíjak nyergekhez, takarókállatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből térdvédők

lovaknak, ruhatáskák utazáshoz, pórázok bőrből, nyakhámok, nyakörvek (kutyáknak) nyakörvek állatoknak,

nyeregfák (nyeregvázak), nyeregtakarók lovaknak, nyergesáruk, lószerszám-szíjak,lószerszámok, lótakarók,

lópokrócok, lovaglónyergek, marhabőrök (moleszkin) bőrutánzat, műbőr, kulcstartók (bőráru)ládák bőrből vagy

műbőrből, kötőfékek, hámok, korbácsok, ostorok, irattáskák, aktatáskák irhák (állatbőrök), iskolatáskák,

istrángok, hámok(lószerszám), kalapdobozok bőrből, kantárak (lószerszámok) kantárszárak, gyeplők, kecskebőr

(sevró), kengyelszíjak feszítőzablák fémveretek lószerszámon erszények, pénztárcák, bőrtakarók, (szőrme)

bútorhuzatok bőrből, dobozok bőrből vagy műbőrből,bőröndök, kézitáskák, utazóládák (poggyász), bőrpórázok,

 bőrszíjak, bőrszíjak (nyergesáru), bőrhevederek, állszíjak bőrből, abrakos tarisznyák.

 24    Anyagok fehérneműkhöz, arctörlők, arctörülközők (textilből), állatbőrutánzat szövetek, barhent,

pamutszövet, bársony, címkék szövetből, kalikó (pamutvászon), kanavász (szabóvászon), kenderszövetek,

kendervászon, kötött szövetek, krepon, krepp (szövet)lenszövetek, lószőrvászon (zsákvászon), marabu (szövet),

mintás vászon, műanyagok (textil pótanyagai), műselyem szövetek, nem szőtt textíliák, nemez, filc, nyomdai

alátétek szövetanyagból, pamutbársony (szövet), pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon,karton, kalikó,

posztó, kártolt gyapjúszövet, rugalmas, (elasztikus) szövetek, selyemszövet, szövetek, tafota, taft (szövet)

textilanyagok, tüll, tüll (fátyolszövet), úti takarók, plédek, üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra, vászon,

 zefír(szövet) zsákvászon, (kendervászon), zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsóneműk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, cilinderek, kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipők,

cipősarkak, cipőtalpbetétek, cipővasalások,csecsemőkelengyék, babakelengyék, csecsemőnadrágok, csuklyák,

kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik,

dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipők, fátylak (ruhaneműk), fejfedők (kalapáruk),fejszalagok [ruházat],

felsőkabátok, felöltők, felsőruházat fityulák, fülvédők (ruházat), fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok,

fürdőruhák, fürdősapkák, fűzők, fűzők (ruházat), fűzős bakancsok, fűzővédők, gabardin (ruházat) gallérok
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(ruházat),harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, harisnyatartós csípőfűző, harisnyák,

hurkolt/kötöttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelők, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsóneműk,

izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabátok,kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédők), kaplik,

cipőorrok, kemény ingmellek, plasztronok, kesztyűk (ruházat), kezeslábasok (felsőruházat), készruhák, kézelők

(ruházat), kombinék (alsóneműk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhaneműk),kötöttáruk, lábbeli

felsőrészek, lábbelik , lábszárvédők, kamásnik, levehető gallérok, magas szárú cipők, magas szárú lábbelik,

 matrózblúzok, melegítők, szvetterek, mellények, melltartók.

 ( 210 ) M 11 01028

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Alekszi Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Zablák állatoknak (lószerszám) vállszíjak bőrből, utazóládák, útitáskák, szarvasbőr, nem tisztítási célokra,

szájkosarak szemellenzők (lószerszámok) szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfémből szerszámtáskák

bőrből (üresen), szíjak nyergekhez, takarókállatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bőrből térdvédők

lovaknak, ruhatáskák utazáshoz, pórázok bőrből, nyakhámok, nyakörvek (kutyáknak) nyakörvek állatoknak,

nyeregfák (nyeregvázak), nyeregtakarók lovaknak, nyergesáruk, lószerszám-szíjak,lószerszámok, lótakarók,

lópokrócok, lovaglónyergek, marhabőrök (moleszkin) bőrutánzat, műbőr, kulcstartók (bőráru)ládák bőrből vagy

műbőrből, kötőfékek, hámok, korbácsok, ostorok, irattáskák, aktatáskák irhák (állatbőrök), iskolatáskák,

istrángok, hámok(lószerszám), kalapdobozok bőrből, kantárak (lószerszámok) kantárszárak, gyeplők, kecskebőr

(sevró), kengyelszíjak feszítőzablák fémveretek lószerszámon erszények, pénztárcák, bőrtakarók, (szőrme)

bútorhuzatok bőrből, dobozok bőrből vagy műbőrből,bőröndök, kézitáskák, utazóládák (poggyász), bőrpórázok,

 bőrszíjak, bőrszíjak (nyergesáru), bőrhevederek, állszíjak bőrből, abrakos tarisznyák.

 24    Anyagok fehérneműkhöz, arctörlők, arctörülközők (textilből), állatbőrutánzat szövetek, barhent,

pamutszövet, bársony, címkék szövetből, kalikó (pamutvászon), kanavász (szabóvászon), kenderszövetek,

kendervászon, kötött szövetek, krepon, krepp (szövet)lenszövetek, lószőrvászon (zsákvászon), marabu (szövet),

mintás vászon, műanyagok (textil pótanyagai), műselyem szövetek, nem szőtt textíliák, nemez, filc, nyomdai

alátétek szövetanyagból, pamutbársony (szövet), pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon,karton, kalikó,

posztó, kártolt gyapjúszövet, rugalmas, (elasztikus) szövetek, selyemszövet, szövetek, tafota, taft (szövet)

textilanyagok, tüll, tüll (fátyolszövet), úti takarók, plédek, üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra, vászon,

 zefír(szövet) zsákvászon, (kendervászon), zseníliaszövet.

 25    Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsóneműk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhaneműk részei),

boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bőrruházat, cilinderek, kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipők,

cipősarkak, cipőtalpbetétek, cipővasalások,csecsemőkelengyék, babakelengyék, csecsemőnadrágok, csuklyák,

kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, dupla sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik,

dzsörzék (ruházat), egyenruhák, facipők, fátylak (ruhaneműk), fejfedők (kalapáruk),fejszalagok [ruházat],

felsőkabátok, felöltők, felsőruházat fityulák, fülvédők (ruházat), fürdőköpenyek, fürdőnadrágok, úszónadrágok,

fürdőruhák, fürdősapkák, fűzők, fűzők (ruházat), fűzős bakancsok, fűzővédők, gabardin (ruházat) gallérok

(ruházat),harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötők, harisnyatartós csípőfűző, harisnyák,

hurkolt/kötöttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelők, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsóneműk,

izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabátok,kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédők), kaplik,

cipőorrok, kemény ingmellek, plasztronok, kesztyűk (ruházat), kezeslábasok (felsőruházat), készruhák, kézelők
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(ruházat), kombinék (alsóneműk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények (ruhaneműk),kötöttáruk, lábbeli

felsőrészek, lábbelik , lábszárvédők, kamásnik, levehető gallérok, magas szárú cipők, magas szárú lábbelik,

 matrózblúzok, melegítők, szvetterek, mellények, melltartók.

 ( 210 ) M 11 01033

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

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

 ( 541 ) DOWLEX

 ( 511 )  1    Olefin anyagok polimerei és/vagy kopolimerei.

 ( 210 ) M 11 01035

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Natura Margarin Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DANA

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok, margarin.

 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; majonéz, salátaöntetek, fűszeres szójaszósz, más fűszeres öntetek, ízesítők illóolajok

 kivételével, aromás készítmények élelmezéshez, ízesítőszerek; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 01063

 ( 220 ) 2011.04.06.

 ( 731 )  IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mihalik Péter, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01064

 ( 220 ) 2011.04.06.

 ( 731 )  Laboncz Ipari és Kereskedelmi Kft., Karcag (HU)

  

( 546 )

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

 ( 210 ) M 11 01067

 ( 220 ) 2011.04.06.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 11 01076

 ( 220 ) 2011.04.07.

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

 ( 740 )  Dr. Balázs Júlia, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) printdoit

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

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

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

 ( 210 ) M 11 01079

 ( 220 ) 2011.04.07.

 ( 731 )  Husvéth György, Gyula (HU)

 ( 541 ) Hu-Man Medica Parabolikus/Szimbolikus Doktor 'Dr

 ( 511 )   41    Akadémiák [oktatás]; egészség(védő) klubok [kondicionálás]; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 11 01081

 ( 220 ) 2011.04.07.

 ( 731 )  Vászics Alex, Baja (HU)

 Vászics Péter, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fénycsövek; fénycsövek világításra; LED fényforrások; lámpák világításra; világító berendezések és

 készülékek; villanykörték; mennyezetvilágítások; keresőlámpák, zseblámpák; zseblámpák, elektromos.

 ( 210 ) M 11 01085

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) AQUATICA

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

 ( 210 ) M 11 01087

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Érci Optika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Pál, Budapest

 ( 541 ) Ne hagyj engem éhenhalni, én sem hagylak megvakulni!
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények, optikai lencsék kontaktlencsék tisztítására szolgáló készítményekre,

fertőtlenítőszerekre és más, szemvizsgálatban, optometriában, látásjavító eszközök alkalmazása terén használt

 gyógyászati, vegyipari készítmények.

9    Szemüveglencsék, kontaktlencsék, kontaktlencsetokok, szemüvegkeretek-tokok, szemüvegzsinórok,

napszemüvegek, sportszemüvegek, különös tekintettel az ütésálló törésbiztos védő-sportszemüvegekre,

vakításgátló-, hegesztő, és más speciális sport,munkavédelmi és egyéb a látás megóvására, javítására szolgáló

 szemüvegek.

 44    Orvosi szolgáltatások, ezen belül különösen a látás vizsgálat, optometria, az optikusok,

szemüvegkeretkészítők és forgalmazók, valamint, minden olyan orvosi szolgáltatás amely összefügg a látás

 vizsgálatával, javításával, gyógyításával; az emberilátással összefüggő higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01091

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Fortuna Műszaki Nagy- és Kiskereskedelmi Bt., Mezőszilas (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01096

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Ruminogen

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01098

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, táskák, bőröndök, övek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01099

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, táskák, bőröndök, övek.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01108

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

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

 ( 541 ) Lucullus - Egy kis plusz

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 01140

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  Lázár és Lázár Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai szolgáltatások és szállodák

 promóciója.

  39    Utazásszervezés; on-line szolgáltatás szállodai szobafoglalás elősegítésére.

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01146

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  PALMA Group , a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési zsírok, olajok.

 ( 210 ) M 11 01147

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  Kovács Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01148

 ( 220 ) 2011.04.12.

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

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 11 01149

 ( 220 ) 2011.04.12.

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

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 11 01150

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  Extended Warranty Service Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Sass Attila, Dr. Sass Ügyvédi Iroda, Piliscsaba

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 13. szám, 2011.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1360



 ( 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.

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

 berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01153

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)

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

 ( 541 ) Fedezd fel az utad!

 ( 511 )  35    Reklámozás, beleértve termékek, szolgáltatások és versenyek promócióját; reklámidő bérbeadása a

tájékoztató médiákban; nyomtatott médiában megjelent cikkek tematikus gyűjtése és összeállítása; üzletvezetési

(menedzsment) és üzletszervezési szaktanácsadóiszolgáltatások; üzleti menedzsment szolgáltatások; piackutatás,

marketing (eladási kutatás); reklám hirdetések terjesztése, közvetlenül vagy postán keresztül, reklámozás

hirdetési oldalak által; direkt marketing; piaci tanulmányok lefolytatása;piackutatási eredmények elemzése;

szolgáltatások a megbízási menedzsment és a leltárkezelés területén, kirakat dekoráció, árubemutatás,

reklámfelületek bérbeadása, eladás-támogatás (mások számára), kulturális és sportrendezvények szponzorálása

által;kiskereskedelmi értékesítés, szolgáltatások ruházati cikkek, cipők, fejfedők, játékok, játékszerek, torna- és

sportcikkek (kivéve ruházati cikkek) kiválasztásának és bemutatásának segítésére nyomtatott anyagok vagy

 elektronikus kommunikációs eszközökrévén, ezen termékek postai úton történő megrendeléséhez.

  37    Szolgáltatások, sportfelszerelések karbantartása, javítása és beállítása; korcsolyaélezés.

 41    Oktatás (és nevelés); szórakoztatás; film-, televízió-, rádió- és teletext programok vagy adások összeállítása;

filmkölcsönzés; nyomdaipari termékek, különösen katalógusok, könyvek, újságok és folyóiratok megjelentetése

és kiadása (kivéve reklámcélra);show-, kvíz-, színházi, sport- és zenei rendezvények szervezése és rendezése,

valamint nevelési és szórakoztatási célú szórakoztató- és sportversenyek rendezése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése és kiadása; konferenciák,kongresszusok és szimpóziumok, kollokviumok,

szemináriumok és workshopok szervezése és rendezése (oktatási célból); kulturális vagy oktatási célú kiállítás

szervezése; kulturális- és sportesemények, valamint egyéb formájú szórakoztatási rendezvényekszervezése;

online módon, telefonos rendelés által és jegyirodákban nyújtott információs és jegyügynökségi szolgáltatások

találkozóhelyekre, sportrendezvényekhez, zenei koncertekhez és egyéb szórakoztató és rendezvényekhez; sport-

és kulturálistevékenységek, sporttáborok működtetése; időmérés sporteseményeken; egészségklubok működtetése

(sportedzés); testnevelés; sportlétesítmények működtetése, golfpályák működtetése; sportoktatás/edzés;

 kölcsönzés (sportszer/sportszer eszköz kölcsönzés).

 ( 210 ) M 11 01154

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), Louisiana (US)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

  35    Számlázási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01155

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  ALBEMARLE CORPORATION (Virginia állam törvényei szerint müködő vállalat), Louisiana (US)

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

  ( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

  35    Számlázási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01156

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  RECYCLE Hungary Hulladékfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pleszkáts Tibor,Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

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

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

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 11 01166

 ( 220 ) 2011.04.13.

 ( 731 )  dr. Szenes Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZENES SLÁGERHÁLÓ

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

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

 ( 210 ) M 11 01174

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Megaprofil Magyarország Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Reiter Edina ügyvéd, Reiter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az acél jövője, a jövő acélja

 ( 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 11 01194
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 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Cívis-Front Bt., Debrecen (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Bidék; csapok; csillárok; fürdőkád felszerelések; fürdőkád garnitúrák; fürdőszobai szerelvények,

fürdőkádak; illemhelyek, WC-k [szaniteráruk]; hűtővitrinek; hűtőszekrények; italhűtő berendezések; kandallók;

kádak ülőfürdőkhöz; keverőcsaptelepekvízvezetékekhez; klímaberendezések; lampionok; lámpaernyők;

lámpaernyőtartók; lámpaoszlopok [utcai]; lámpaüvegek; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák világításra;

lámpások világításra; melegítő lapok; melegvizes fűtőberendezések; mennyezetvilágítások;mosdókagylók;

mosogatók, lefolyók; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok [fűtés]; radiátorok

központi fűtéshez; reflektorok; szökőkutak, díszkutak; szőnyegek, elektromos fűtésű; toalettek [WC-k];

vécékagylók; vécéülőkék;világító berendezések és készülékek; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyfülkék; zuhanyok;

 öblítőtartályok.

 19    Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok

kivételével; ablaküveg építési célokra; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem

fémből; ajtótokok, nem fémből;alabástromüveg; alakításra alkalmas fa; armatúrák, nem fémből, építési célra;

belső borítólemezek, nem fémből, építési célokra; bevonatok [építőanyagok]; biztonsági üveg; burkolatok, nem

fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből;burkolólapok, nem fémből; burkolólemezek, nem

fémből; cementlapok; deszkák fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; fa

burkolatokhoz; fa háztartási eszközök készítéséhez; fa útburkolatok; faburkolatok; faforgácslemezeképítéshez;

falborítások, nem fémből; falborítások, nem fémből, építési célokra; farostlemezek építéshez; furnér, lemezelt

fatábla; fürdőkabinok nem fémből fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa; járólapok, nem fémből kandallóburkolatok;

kapuk, nem fémből;kerítések, nem fémből; kőfaragványok; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből;

lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből; megmunkált fa; mellszobrok kőből, betonból vagy márványból;

mellvédbábok, balluszterek; mennyezetek, nem fémből; mozaikoképítési célokra; művészeti tárgyak kőből,

betonból vagy márványból; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; padlók, nem fémből; parkettafák; parketták;

párkányok, nem fémből; párkányokhoz díszlécek, nem fémből; préselt parafa; profillécek fábólfalburkolathoz

[lambéria]; színes üvegablakok; szobrocskák kőből, betonból vagy márványból; szobrok kőből, betonból vagy

márványból; táblaüveg, síküveg építkezési célokra; táblás faburkolat; építési [hőszigetelő] üveg; építőanyagok,

 nem fémből;építőelemek betonból; válaszfalak, nem fémből.

 20    Ablakszerelvények, nem fémből; ajtókilincsek, nem fémből; ajtószerelvények, nem fémből; asztallapok;

asztalok; asztalok fémből; bútorajtók; bútorgörgők nem fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem

fémből; díványok, kerevetek; dobozok fábólvagy műanyagból; dobozok játékokhoz; ezüstözött üveg [tükrök];

faszerkezetek bútorokhoz; fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak; fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok

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

[összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök ablakokba, belső; függönyök szövettel

borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; gyöngyház nyers

vagy féligmegmunkált állapotban; házszámok, nem fémből, nem világító; iratgyűjtő polcok [bútorok]; íróasztalok

[bútorzat]; irodabútorok; írógépasztalok; írópolcok; iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kagylók

[kagylóhéjak]; kampók, fogasok, nem fémből;kanapék; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények kartotéktartók

[bútorok]; kádak, medencék, nem fémből; kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítőlécek;

kézitükrök [toaletthez]; kilincsek, kallantyúk, nem fémből; kis íróasztalok,szekreterek; komódok, fiókos

szekrények; konténerek, nem fémből, [tároláshoz, szállításhoz]; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat];

kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lemezes belső függönyök; levélládák, nem fémből, és/vagy

falazatból; lécek,rudak (képkeretekhez); magas székek gyermekeknek; masszázsasztalok; mellszobrok fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek, mobilok [dísztárgyak];
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munkaasztalok, satupadok, nem fémből; munkapadok, munkaasztalok;műanyag bútorszegélyek; műasztalosipari

munkák; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; névtáblák, nem fémből; nyugágyak;

padok [bútorok]; parafa lemezek; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak;

pohárszékek,ebédlőszekrények; polcok [bútorok]; pultok [asztalok]; puskatartó állványok; rajzasztalok;

ruhafogasok, nem fémből; ruhatakarók [tároláshoz]; ruhavédő huzatok [ruhásszekrénybe]; szalagok fából; ágyak;

számítógéptartó-kocsik [bútorzat];számológépállványok; szekrények; székek fémből; székek [ülések];

szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból;

szőnyegek járókákba kisgyermekeknek; tálcák, nem fémből; tárolópolcok;törülközőadagolók, rögzített, nem

fémből; törülközőszekrények [bútorok]; tükörcsempék; tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;

vánkosok, párnák; vesszőfonatok; viaszfigurák; virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok

[bútorok];zsámolyok; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok]; ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a

vászonhuzatok kivételével; ágyszerelvények, nem fémből; álló kalapfogasok áru(bemutató) állványok;

élelmiszertató szekrények, nem fémből; énekeskönyvtartópolcok, pulpitusok; öltözőasztalok; üvegszekrények,

 vitrinek [bútorzat].

 ( 210 ) M 11 01199

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)

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

 ( 541 ) WELDORFER

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01202

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HÓPEHELY

 ( 511 )  30    Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek; csokoládés áruk, nugát, rágógumi, karamella; cukor-

és csokoládés drazsé, szaloncukrok, lisztes áruk; kekszek; ostyák, teasütemények, linzerek; kakaópor, fagylalt,

 jégkrémek.

 ( 210 ) M 11 01205

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  NEXUSVET Kft., Tiszapüspöki (HU)

 ( 541 ) KINCSKERESŐ

 ( 511 )   20    Ládák, dobozok, szobrok (nem fémből).

 41    Kalandpark; vidámpark; játszóház; játszótér; témapark; tematikus park; fémkereső eszközzel történő játék

szolgáltatások; oktatás; nevelés; szakmai képzés; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); klub

 szolgáltatások; régészeti játék.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01206

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)
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( 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 11 01210

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) La Viva

 ( 511 )  32    Ásványvizek [italok]; alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; porok

 szénsavas italokhoz; szénsavas italok; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 11 01214

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek; építőkövek; útburkoló anyagok,

 nem fém építési célokra; burkolólapok, nem fémből; kő; műkő; sírkőlapok, nem fémből; beton építőelemek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; nem fém építőanyagok, térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek,

építőkövek, útburkoló anyagok, nem fém építési burkolatok, nem fém burkolólapok, kő, műkő, nem fém

 sírkőlapok és beton építőelemek kis- és nagykereskedelmiforgalmazása.

 ( 210 ) M 11 01240

 ( 220 ) 2011.04.19.

 ( 731 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rízs alapú);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény; bonbonok(cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

 ( 210 ) M 11 01241

 ( 220 ) 2011.04.19.

 ( 731 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
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 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru]; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rízs alapú -);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény;bonbonok [cukorkák]; chips [gabonakészítmény]; csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

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

 ( 210 ) M 11 01242

 ( 220 ) 2011.04.19.

 ( 731 )  KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

 ( 740 )  dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek,

kekszek; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rízs alapú -);

aprósütemények; aprósütemény, teasütemény;bonbonok (cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; teasütemények, pillecukor, sós és édes snack.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

 ( 210 ) M 11 01243

 ( 220 ) 2011.04.19.

 ( 731 )  Emiri Almira, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hanglemezek, mágneses adathordozók.
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  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01248

 ( 220 ) 2011.04.19.

 ( 731 )  Nemzeti Védelmi Szolgálat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 11 01251

 ( 220 ) 2011.04.20.

 ( 731 )  Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Befőző anyagok, készítmények élelmiszerek frissen tartására és tartósítására; zselésítő anyagok, zselatin;

sűrítőanyagok és pektin; dzsemek, lekvárok, zselék, befőttek, kompótok; tartósított, szárított és főzött

 gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 11 01256

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  JKH Nagyker Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, 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; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

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

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

rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
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áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 ( 210 ) M 11 01260

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Dr. Alpenberger

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

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

 ( 210 ) M 11 01261

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) 1 PERC ÉS NYERSZ!

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01262

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01263

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) JOLOMAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, vitamin, takarmányadalék.

 ( 210 ) M 11 01275

 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  STRAGEN PHARMA SA, Genéve 4 (CH)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 01276
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 ( 220 ) 2011.04.21.

 ( 731 )  Erhardt Zoltán, Sopron (HU)

 ( 740 )  Szentpéteri Zsolt, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) ERHARDT

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

 ( 210 ) M 11 01278

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Új "Garay Tér" Ingatlanforgalmazó és Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

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

  

( 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 11 01283

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  STRESS FASHION Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Nagykáta (HU)

 ( 740 )  dr. Auer Éva, Budapest

  
( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01337

 ( 220 ) 2011.04.28.

 ( 731 )  W2M Art Kft., Dunabogdány (HU)

 ( 541 ) MARTA WETZL

 ( 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.

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 01338

 ( 220 ) 2011.04.28.

 ( 731 )  ITSource Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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 ( 210 ) M 11 01343

 ( 220 ) 2011.04.28.

 ( 731 )  Magyar Ügyvédi Kamara, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 01344

 ( 220 ) 2011.04.29.

 ( 731 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra,

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

kártékony állatok és növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01357

 ( 220 ) 2011.04.29.

 ( 731 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyulainé dr. Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR NEMZETI AUTÓKLUB

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

  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 11 01418

 ( 220 ) 2011.05.05.

 ( 731 )  Hungária KerHolding II. Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Brandy.

 ( 210 ) M 11 01444
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 ( 220 ) 2011.05.09.

 ( 731 )  FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) UMG

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági vegyi termékek; trágyák.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

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

 vetőmagok.

 ( 210 ) M 11 01449

 ( 220 ) 2011.05.09.

 ( 731 )  Ernyei László, Budapest (HU)

 Kúra József, Perbál (HU)

 ( 740 )  dr. Preiner Gábor, Dr. Preiner Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Cipőfelsőrészek, cipők, cipősarkak, cipőtalpbetétek, facipők, furballcipők, fürdőpapucsok, lábbeli

felsőrészek, lábbelik, magas szárú cipők, magas szárú lábbelik, papucsok, sárcipők, sportcipők, sportlábbelik,

 szandálok, talpak lábbelikhez, tornacipők.

 ( 210 ) M 11 01453

 ( 220 ) 2011.05.10.

 ( 731 )  CARRICK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Masszírozó készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati célra.

  11    Légtisztító készülékek.

 21    Háztartási eszközök/ kis méretűek; háztartási keverőgépek; edények /nem elektromos/; edénykészletek;

 tálak; főzőedények; konyhai eszközök /kis méretűek/; tányérok.

 ( 210 ) M 11 01460

 ( 220 ) 2011.05.10.

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

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

 ( 541 ) ESKYMO

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok, mélyhűtött édességek, valamint ezek elkészítéséhez szükséges készítmények.

 ( 210 ) M 11 01461

 ( 220 ) 2011.05.10.

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

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

 ( 541 ) LEDNACEK
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 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok, mélyhűtött édességek, valamint ezek elkészítéséhez szükséges készítmények.

A rovat 218 darab közlést tartalmaz.
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