
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 00776

 ( 220 ) 2010.03.09.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) sajtóklub.tv

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 01860

 ( 220 ) 2010.06.16.

 ( 731 )  Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (a/t/a Morinaga Milk Industry Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo (JP)

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

 ( 541 ) L.acidophilus LAC-361

 ( 511 ) 1    Lachtobacillus acidophilus baktérium élelmiszergyártáshoz, lachtobacillus acidophilust gyógyászati és nem

 gyógyászati célú táplálék kiegészítők, valamint lachtobacillus acidophilus állateledel alapanyag előállításához.

 5    Gyógyászati használati lachtobacillus acidophilus baktérium.

 ( 210 ) M 10 02675

 ( 220 ) 2010.09.06.

 ( 731 )  Giga-Byte Technology Co., Ltd., Hsin-Tien, Taipei (TW)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógép periféria egységek; számítógép szoftverek; elektromos

csatlakozók; adatfeldolgozó készülékek; hajlékony mágneslemezek (floppy-k); integrált áramkörök; laptopok;

modemek; számítógép monitorok; hordozhatószámítógépek (notebook-ok); hordozható telefonok; nyomtatott

 áramkörök; vetítőberendezések; transzformátorok; videotelefonok.

  35    Külkereskedelmi ügynökségek; eladások promóciója megbízás alapján.

  37    Számítógép hardver szerelése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 11 00681

 ( 220 ) 2011.03.08.

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

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

 ( 541 ) BABA

 ( 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
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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 00970

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  Molnár Tanácsadó Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SZEXA szexuálterápia

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 02271

 ( 220 ) 2011.07.19.

 ( 731 )  Laskovics Gergely, Verpelét (HU)

 ( 740 )  dr. Gálbory Gábor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02418

 ( 220 ) 2011.08.24.

 ( 731 )  Naturec Környezetgazdálkodási Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02459

 ( 220 ) 2011.08.01.

 ( 731 )  Békés Megyei Önvédelmi és Közelharc Egyesület, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 11 02746

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Borbély Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztankó Ágnes, Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   16    Csomagolásra szolgáló dobozok kartonból vagy papírból.

  30    Csokoládé, bonbonok, pralinék.

 39    Áru, termékek csomagolása, áruszállítás, légi szállítás és ehhez kapcsolódó repülőtéri szolgáltatások,

sétahajó szolgáltatás, utasszállítás, utazások szervezése, vasúti szállítás és ehhez kapcsolódó pályaudvari

 szolgáltatások.

  43    Szállodai szolgáltatások, szállodák, panziók, motelek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 02854

 ( 220 ) 2011.09.08.

 ( 731 )  Tradíció Bútoripari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgálható Korlátolt Felelősségű Társaság, Kunhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Belső és külső nyílászárók: külső - belső tömörfa ablakok, ajtók.

 20    Elemes szekrénysorok bútorlapból vagy tömörfából; elemes konyhabútorok bútorlapból vagy tömörfából;

asztalok tömörfa kivitelben; fa székek kárpitozott párnázattal; kanapék, fotelok, kárpitozott párnázattal; heverők,

rekamiék, franciaágyak, bonellrugósvagy keményhabos habszivacs párnázattal; egyedi tervezésű beépített

bútorok tömörfa vagy bútorlap kivitelben; kerti bútorok tömörfa kivitelben vagy fémvázas kivitelben; sörpadok,

 asztalok tömörfa kivitelben fémvázzal.

 37    Antik bútorok felújítása az eredeti állapot teljes helyreállításával hagyományos technológiával; belső és

 külső nyílászárók: külső - belső tömörfa ablakok, ajtók beépítése, szerelvényezve.

 ( 210 ) M 11 03022

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Geiszt Éva ügyvéd, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Magyarországhoz kapcsolódó, illetve Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

 kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 39    Magyarországhoz kapcsolódó, illetve Magyarországgal kapcsolatos szállítás; áruk csomagolása és

 raktározása; utazásszervezés.

 43    Magyarországhoz kapcsolódó, illetve Magyarországgal kapcsolatos vendéglátás (élelmezés); időleges

 szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03151

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatok, valamint hang és képi információk kezelésére, rögzítésére és tárolására szolgáló elektronikus

 berendezés; speciális felhasználású számítógép.

 ( 210 ) M 11 03152

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Globomax Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hang és képi információk közvetítésére, rögzítésére és archiválására szolgáló elektronikus vezérlésű kamera;

 speciális felhasználású számítógép.

 ( 210 ) M 11 03157

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Europharmavet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Reaszelén

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára.

 ( 210 ) M 11 03158

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Europharmavet Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) LISOVIT-R

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 03160

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  CYBERGAME Kft., Újlengyel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 03165

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
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egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03166

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03167

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03168

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  MOL Energiakereskedő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony vagy gáznemű hajtóanyagok; ipari olajok és

 zsírok; kenőanyagok; porleszívó; nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok; világítóanyagok.

 35    Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve gázszabályozók, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő,

főző-, hűtő- és szárítóberendezések, valamint mindennemű gázzal működő készülékek nagykereskedelmi és
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kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás;műszaki reklámtanácsadás; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről;

beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára); gazdasági előrejelzések;

hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmiinformációs ügynökségek;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámyanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

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

publikálása; sajtófigyelés; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;

 árubemutatás; árverés; üzleti felvilágosítás;tájékoztatás; üzleti információk.

 42    Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és

fejlesztés; műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal

 kapcsolatban).

 ( 210 ) M 11 03169

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03170

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03172

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03173

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Művészetek Palotája

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03174

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 03177

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Korsósné Szanyi Ilona, Kalocsa (HU)

 Korsós András, Kalocsa (HU)

 ( 541 ) Angelface Model Management/Ügynökség

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
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 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03179

 ( 220 ) 2011.10.10.

 ( 731 )  FOODBOX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 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;

 gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapulókészételek.

 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;étkezési tésztaféléken, rizsen, gabonán alapuló készételek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezési szolgáltatás helyben fogyasztásra és elvitelre.

 ( 210 ) M 11 03206

 ( 220 ) 2011.10.11.

 ( 731 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 541 ) ORI-büfé

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

 ( 210 ) M 11 03339

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Fraser and Neave, Limited, Singapore (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan ügyletek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; szálláshelyek bérbeadásának közvetítése, házak

bérbeadásának közvetítése; lakások bérbeadásának lebonyolítása; ingatlan értékbecslés; bérleti díjak beszedésével

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokés lakóingatlanok, berendezett lakások, épületek, házak, öröklakások,

lakások, szobák és sorházak bérbeadásával és haszonbérletével kapcsolatos szolgáltatások; portfolió kezelés;

ingatlanportfolió kezelése; bérházak kezelésével kapcsolatosszolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos kezelési,

fejlesztési-tanácsadási, értékelési és projectvezetési, valamint koordinációs szolgáltatások; épületek kezelése;

befektetési szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos befektetések; ingatlan közvetítés;ingatlan értékbecslés;

eszközkezelés; ingatlan befektetés; befektetési vagyonkezelés; bizalmi vagyonkezelés; vagyonkezelés;

vagyonkezelő társaságok szolgáltatásai; vagyonkezelő létrehozásával kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi

értékelés és elemzés;pénzügyi szakvélemény; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlannal,

ingatlantulajdonnal, helyiségekkel és/vagy szálláshelyekkel kapcsolatos adókkal, áruval- és szolgáltatással,

valamint vámokkal összefüggő szolgáltatások; azemlített szolgáltatásokra vonatkozó jelentések készítése; a

 fentiekre vonatkozó tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 43    Szállodai szobafoglalással és időleges szállásadással kapcsolatos szolgáltatások; panziók szolgáltatásai;

időleges szálláshelyek (hotel/panzió) bérbeadása; szálláshelyek biztosítása panziók, szállodák és szobák útján;

létesítmények rendelkezésrebocsátása kiállítások, előadások és konferenciák részére; étellel és itallal történő

ellátás, éttermi-, vendéglátó- és bankett szolgáltatások; étteremláncok, kávézók, önkiszolgáló éttermek,

 gyorsbüfék, eszpresszók, kávéházak és teázók szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 11 03356

 ( 220 ) 2011.10.19.

 ( 731 )  6x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László, Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 03357

 ( 220 ) 2011.10.19.

 ( 731 )  6x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László, Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 03358

 ( 220 ) 2011.10.19.

 ( 731 )  6x6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László, Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 03384

 ( 220 ) 2011.10.21.

 ( 731 )  Vitéz Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berki Dávid, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03385

 ( 220 ) 2011.10.21.

 ( 731 )  Vitéz Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berki Dávid, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03407

 ( 220 ) 2011.10.25.

 ( 731 )  Tománné Fekete Gabriella, Tárnok (HU)

 Tomán József, Tárnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 03457

 ( 220 ) 2010.12.20.

 ( 731 )  Levitan AG, St. Gallen (CH)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

 ( 541 ) PELIN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, nevezetesen gyógynövény-likőr.

 ( 210 ) M 11 03473

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) Oranum

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; on-line hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton.

 38    Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; távközlésikapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja; számítógép programok sokszorosítása;számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok
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korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 03475

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 541 ) ETNA

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03476

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 541 ) VEZÚV

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03479

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) iMeso

 ( 511 )   21    Kozmetikai eszközök.

 ( 210 ) M 11 03484

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  BioEkoTech Hungary Kft., Paks (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) OXYDTRON

 ( 511 )  19    Építési anyagok, OXYDTRON technológiával készült különféle habarcsok építési célokra, különösen

 vakoló-, falazó- és vízzáró habarcsok, nanocement.

 37    Építészeti szolgáltatások, építkezés, szigetelés és épület karbantartás, kőműves munkák, homlokzatok

 építése és építésvezetés, homlokzat és falak polirozása és tisztítása, festés.

 42    Az építőanyagok vizsgálata; kémiai, geológiai, kutatás-fejlesztésre irányuló munkák, tanácsadás, szakértés,

 az anyagok kipróbálása és tesztelése.

 ( 210 ) M 11 03487

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Transpac-Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajos Levente ügyvéd, Lajos Ügyvédi Iroda Ügyvédi Társulás, Budapest

 ( 541 ) Transpac-Hungary TM

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

 ( 210 ) M 11 03493

 ( 220 ) 2011.11.04.
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 ( 731 )  Zhao Yifan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03515

 ( 220 ) 2011.11.07.

 ( 731 ) HUNGAROSPA HAJDÚSZOBOSZLÓI Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörű Részvénytársaság,

 Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Hajdúszoboszlói Pávai Vajna természetes ásványvíz

 ( 511 )   32    Magyarországról származó ásványvizek; ásványvizek [italok].

 ( 210 ) M 11 03565

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  GTG Stúdió Médiainformatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03572

 ( 220 ) 2011.11.10.

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

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

 ( 541 ) PROLECTUS

 ( 511 ) 1    Gombaölő szerek (fungicidek), rovarirtószerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek) gyártásában

 használatos vegyi termékek.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), rovarirtószerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), valamint

 kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 11 03578

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  Bolinet-Star Kft., Csenger (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Túró készítmények ízesített változatai; szárított, tartósított, főzött, kandírozott gyümölcsök,

 gyümölcs-zselék.

  30    Csoki- vagy kakaóbevonatos darabáruk, édesített desszert jellegű készítmények.

 ( 210 ) M 11 03579

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  Balázs Szilvia, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Csontos Réka, dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 03621

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A PEZSGÉS NEKED IS JÁR

 ( 511 )   32    Különösen egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

  33    Különösen alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 03622

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 11 03624

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD., Wuhan City, Hubei Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; vágott dohány; cigarettás dobozok (nem fémből); tubákos szelence (nem nemesfémből); gyufa;

 öngyújtó; cigaretta papír; cigaretta füstszűrők; 10 szálas füstszűrős cigaretta csomag; szivar.

 ( 210 ) M 11 03625
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 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD, Wuhan City, Hubei Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; vágott dohány; cigarettás dobozok (nem fémből); tubákos szelence (nem nemesfémből); gyufa;

 öngyújtó; cigaretta papír; cigaretta füstszűrők; 10 szálas füstszűrős cigaretta csomag; szivar.

 ( 210 ) M 11 03626

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD, Wuhan City, Hubei Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; vágott dohány; cigarettás dobozok (nem fémből); tubákos szelence (nem nemesfémből); gyufa;

 öngyújtó; cigaretta papír; cigaretta füstszűrők; 10 szálas füstszűrős cigaretta csomag; szivar.

 ( 210 ) M 11 03627

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., LTD, Wuhan City, Hubei Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; vágott dohány; cigarettás dobozok (nem fémből); tubákos szelence (nem nemesfémből); gyufa;

 öngyújtó; cigaretta papír; cigaretta füstszűrők; 10 szálas füstszűrős cigaretta csomag; szivar.

 ( 210 ) M 11 03629

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  IMAS International Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Piackutatás.

 ( 210 ) M 11 03637
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 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Corvin Retail Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Romhányi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03643

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  ROCKTÁBOR Kft., Csömör (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; pólók, ujjatlan trikók, baseball sapkák, övek [ruházat], fejfedők,

 nyakkendők, csuklószorító.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szórakoztatás]; oktató és szórakoztató szolgáltatások; szakmai képzés; sport és kulturális tevékenység; élő

színpadi műsorok; élő előadásokbemutatása; szórakoztatói szolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai,

hangstúdiók szolgáltatásai, zenei rendezvények szervezése és lebonyolítása; zeneoktatás, táncoktatás,

képesség/személyiségfejlesztő programok szervezése, lebonyolítása, szabadidősszolgáltatások nyújtása,

 zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 03644

 ( 220 ) 2011.11.16.

 ( 731 )  Elektro-Kamleithner Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 11 03652

 ( 220 ) 2011.11.17.
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 ( 731 )  Astrid Research Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) DRSCREEN

 ( 511 )  9    Szoftver.

 ( 210 ) M 11 03672

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  Baumit Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás - áruminta terjesztés; kereskedelmi,

reklámozási célú, valamint szakmai kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása; piackutatások és

 elemzések; üzleti információk és tanácsadás.

 37    Építkezés; építőipari szakipari munkák, beleértve kőműves munkát, vakolási munkát is; szerelési

 szolgáltatások; építési tárgyú információk; építkezések szakmai felügyelete.

 41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szakkönyvkiadások; élő előadások bemutatása; oktatási filmgyártás

 szakmai építési szakmunkákról.

 ( 210 ) M 11 03673

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  Baumit Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; árubemutatás - áruminta terjesztés; kereskedelmi,

reklámozási célú, valamint szakmai kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása; piackutatások és

 elemzések; üzleti információk és tanácsadás.

 37    Építkezés; építőipari szakipari munkák, beleértve kőműves munkát, vakolási munkát is; szerelési

 szolgáltatások; építési tárgyú információk; építkezések szakmai felügyelete.

 41    Nevelés; oktatás; szakmai képzések; szakkönyvkiadások; élő előadások bemutatása; oktatási filmgyártás

 szakmai építési szakmunkákról.

 ( 210 ) M 11 03685

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  Tymbark-MWS Sp. z.o.o. S.K.A., Tymbark (PL)

 ( 740 )  Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

 ( 541 ) Kubu Waterrr Sport

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 5. szám, 2012.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M477



 ( 210 ) M 11 03724

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  Biosolutions Kft. 100%, Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 03739

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  Oxygen Wellness Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

  
( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03781

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  TEVA Magyarország zRT., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Huma-tamol

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, orális gyógyszerek humángyógyászati használatra, parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra, lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra, kúpok.

 ( 210 ) M 11 03784

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) TAKARÉK LÍZING

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

 ( 210 ) M 11 03802

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; tea; kakaó; kávé alapú italok; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé; tea alapú

italok; gyümölcsteák; fekete teák, fogyasztó teák; jeges tea; csokoládé alapú italok; kakaó alapú italok;

 édesítőszerek; ételízesítő.

 ( 210 ) M 11 03821

 ( 220 ) 2011.11.30.
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 ( 731 )  FIT-OUT INTERNATIONAL Befejező Építő-Szakipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Schümeky Zsombor Ádám, Dászkál és Schümeky Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység, ipari

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

 ( 210 ) M 11 03835

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  ARGOMEX Építészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békésszentandrás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Beton; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem

 fémből; burkolólemezek, nem fémből.

 ( 210 ) M 11 03868

 ( 220 ) 2011.12.02.

 ( 731 )  INTERFOOD-EUROPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacskó László,Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 ( 210 ) M 11 03884

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  Lengyel Antal, Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 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.
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  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 11 03885

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  COQ Stúdió Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 03890

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  Innogrant Consulting Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) InnoScoreCard

 ( 511 )  35    Szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok; gazdasági előrejelzések; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;piackutatás; árösszevetési szolgáltatások; önköltség-elemzés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési

konzultáció; gazdasági előrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; szakmai

 konzultációk üzleti ügyekben.

 42    Kutatás és fejlesztés mások részére; számítógépes rendszerelemzés; számítógépprogramok kidolgozása;

 számítógépes rendszerek tervezése; műszaki szakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 11 03892

 ( 220 ) 2011.12.07.

 ( 731 )  Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Songjiang District, Shanghai (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Antennák; modemek; videotelefonok; elektronikus jeladók; száloptikai kábelek; adatfeldolgozó készülékek;

 telefonkészülékek; számítógép memóriák; hordozható telefonok; kézi adóvevők.

 ( 210 ) M 11 03898

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Xiang Liju, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) BAISIDA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03946

 ( 220 ) 2011.12.13.
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 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek (italok), ásványvíz gyártásához szükséges termékek, borvizek (ásványvizek), szódavizek,

 vizek (italok), kristályvizek.

 ( 210 ) M 11 03947

 ( 220 ) 2011.12.13.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek (italok), ásványvíz gyártásához szükséges termékek, borvizek (ásványvizek), szódavizek,

 vizek (italok), kristályvizek.

 ( 210 ) M 11 03965

 ( 220 ) 2011.12.14.

 ( 731 )  Moment Consulting K2 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

ragasztóanyagok; mikroorganizmus készítmények/kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra;

 nyomelem készítmények növények részére.

 ( 210 ) M 11 03984

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  ARI Ingatlanforgalmazási és Hasznosítási Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, ingatlan bérbeadása.

 ( 210 ) M 11 03987

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Bálint Csaba, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) MPRHINO

 ( 511 ) 7    Szerszámgépek vágáshoz, csiszoláshoz és polírozáshoz; gépi szerszámok csiszoláshoz (csiszolószerszámok

gépekhez), csúszólemezek, polírozókorongok, csiszolókorongok; szétválasztó csiszolókorongok, köszörűkövek,

köszörülőkerekek, -hengerek és -szögek,csiszoló és polírozó mopok, csiszolómop tányérok, csiszolómop

korongok, lamellás csiszolókorongok és lamellás köszörülőkerekek, fújtatós köszörülőkerekek és -korongok

szerszámgépekhez, elasztikusan kötött köszörülőkerekek és -korongok, segédeszközökcsiszolószerszámokhoz,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 5. szám, 2012.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M481



 mint támasztótányérok, rögzítőtányérok, kapcsolókerekek, feszítőtüskék.

8    Kéziszerszámok, különösen kézi működtetésű kéziszerszámok vágáshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz és

köszörüléshez, szétválasztó csiszolókorongok, kézi működtetésű csiszolókorongok és -lemezek, köszörűkövek,

 kézi csiszológolyók, lamellás csiszolókorongok éslamellás köszörülőkerekek.

 ( 210 ) M 11 03995

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Debalu 2000 Kft., Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakkeretek fémből, ablaktokok fémből, ajtókeretek fémből, ajtótokok fémből, függönyfalak fémből,

 télikertek fémből, üvegtetők fémből.

 19    Műanyag ablakkeretek, műanyag ablaktokok, műanyag ajtókeretek, műanyag ajtótokok, műanyag ablakok,

 műanyag ajtók.

  37    Ablakok, ajtók, függönyfalak beszerelése, nyílászárók beszerelése.

 ( 210 ) M 11 04024

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04040

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  AVIV Travel Trade 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes 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 04048

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Karsai Edina, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 04108

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  Colliers International Property Consultants, Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 300 )  1,542,876 2011.09.09. CA

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

 ( 541 ) ACCELERATING SUCCESS

 ( 511 )  16    Nyomtatott kiadványok, nevezetesen ingatlannal, ingatlanvagyonnal, kereskedelmi ingatlannal,

lakóingatlannal, épületekkel és üzletekkel kapcsolatos cikkeket és általános érdeklődésre számot tartó

információkat tartalmazó magazinok, hírlevelek ésbrosúrák, nyomtatott oktatási anyagok, nevezetesen tanfolyami

anyagok, útmutatók, munkafüzetek, tájékoztatók, nyomtatványok, kiértékelési segédanyagok és kézikönyvek;

 jegyzettömbök, írómappák, íróeszközök.

 35    Ingatlannal, ingatlanvagyonnal, kereskedelmi ingatlannal, lakóingatlannal, épületekkel és üzleti ügyekkel

 kapcsolatos piackutatási és elemzési szolgáltatások, árverések.

 36    Mások számára nyújtott tanácsadói, ügynökségi és ügynöki szolgáltatások ingatlanfejlesztéssel,

ingatlantervezéssel, ingatlan projektmenedzsmenttel, ingatlanbefektetéssel, ingatlan adminisztrációval, ingatlan

pénzügyi szolgáltatásokkal,ingatlankezeléssel, ingatlan adóbecsléssel, ingatlan marketinggel, ingatlan

adásvétellel, ingatlanbérlettel és lízingeléssel, ingatlan becsléssel és értékeléssel, valamint ingatlanügynöki

tevékenységgel kapcsolatosan másoknak nyújtott tanácsadói,ügynökségi és ügynöki tevékenységek kereskedelmi

ingatlanokhoz, lakóingatlanokhoz, ipari ingatlanokhoz, épületekhez és üzletekhez kapcsolódó fejlesztéssel,

tervezéssel, projektmenedzsmenttel, befektetéssel, adminisztrációval, kezeléssel, adásvétellel,lízingeléssel és

 bérlettel, becsléssel és értékeléssel, valamint felvásárlásokkal és fúziókkal kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 11 04109

 ( 220 ) 2011.12.21.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 ) CATAFLAM DOLO

 ( 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 04120

 ( 220 ) 2011.12.22.

 ( 731 )  FolkFashion Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 11 04145

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  Lakos Gergely, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 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 04152

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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 04153

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  E-Business Group Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

 ( 541 ) Világnéző

 ( 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 04155

 ( 220 ) 2011.12.23.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, 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.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 11 04159

 ( 220 ) 2011.12.27.

 ( 731 )  Bochkor Gábor, Budapest (HU)

 Boros Lajos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és ügyletek, hirdetés, propaganda és reklámtevékenység, szponzoráció.

 38    Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás), rádióadás, televíziós adás, rádióműsor és televízióműsor

 utánközlése,információs irodák, telefonszolgáltatások, üzenetek továbbítása.

  42    Rádióműsor szerkesztése.

 ( 210 ) M 11 04205

 ( 220 ) 2011.12.28.

 ( 731 )  Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 12 00026

 ( 220 ) 2012.01.04.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Jégkrémek, fagylaltok, fagyasztott édességek, a fentiek készítéséhez szükséges termékek.

 ( 210 ) M 12 00062

 ( 220 ) 2012.01.09.

 ( 731 )  Sebők Judit, Budapest (HU)

 ( 541 ) FÉRCMŰVEK

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

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

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

 karácsonyfadíszek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 12 00126
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 ( 220 ) 2012.01.16.

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

 ( 541 ) DENILLA

 ( 511 ) 5    Csontbetegségek, központi idegsrendszeri betegségek és onkológiai betegségek kezelésére szolgáló

 gógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 12 00338

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00339

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) LUREGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00340

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) EGILUR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00341

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) LUFREN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00342

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) SAREDO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00343

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) LUREGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00344

 ( 220 ) 2012.02.02.

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

 ( 541 ) NOFREDON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00386

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 5. szám, 2012.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M486



 ( 220 ) 2012.02.08.

 ( 731 )  Cottonland Export-Iport Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Dr. Dorogi Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cottonland

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

 ( 210 ) M 12 00424

 ( 220 ) 2012.02.10.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 ) EGIRAMLON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00512

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) NOBABELLE

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00513

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) PROGRESSA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00514

 ( 220 ) 2012.02.20.

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

 ( 541 ) EGIANTI

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmény.

A rovat 108 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 5. szám, 2012.03.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M487


		2012-03-13T12:54:37+0100
	Szabó Richárd István




