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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban I.

Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
(111) 199.912
(151) 2010.04.14.
(210) M 10 00563
(220) 2010.02.19.
(732) GlobeNet Számítástechnikai, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MEDWORKS
(511) 35 Üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzleti tanácsadás és irányítás, beleértve az élettudományok,
különösen gyógyászati és orvosi szervezési és üzemeltetési területre vonatkozó tanácsadást és menedzsmentet, számítógépes
nyilvántartások kezelése, adatbázis szolgáltatás és annak üzemeltetése elsõsorban a gyógyászati, orvosi területeken.
41 Képzés, oktatás, elsõsorban adatbázisok és programok használatával kapcsolatosan az orvosi szakterületeken, kiadványok
szerkesztése és kiadása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, szövegek kiadása, on-line elérhetõ
elektronikus publikációk, (nem letölthetõk) beleértve az elektronikus médiákban és eszközök révén történõ publikálást, elsõsorban az orvosi szakterületeken.
42 Számítógépek programozása, adatbázis szolgáltatások,
programok és programrendszerek fejlesztése, kidolgozása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógép-szoftver fenntartása
elsõsorban az orvostechnikai és kórházi alkalmazásokhoz, beleértve az irányítási és üzemeltetési programokat.
(111) 199.913
(151) 2010.04.14.
(210) M 10 00564
(220) 2010.02.19.
(732) GlobeNet Számítástechnikai, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

tok, üzleti tanácsadás és irányítás, beleértve az államigazgatás és
az élettudományok, különösen gyógyászati és orvosi területre vonatkozó tanácsadást és menedzsmentet, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatbázis szolgáltatás és annak üzemeltetése elsõsorban az államigazgatás és gyógyászati, orvosi területeken.
41 Képzés, oktatás, elsõsorban adatbázisok és programok használatával kapcsolatosan az államigazgatás és az orvosi szakterületeken, kiadványok szerkesztése és kiadása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, szövegek kiadása
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, (nem letölthetõk) beleértve az elektronikus médiákban és eszközök révén történõ publikálást, elsõsorban az államigazgatási és orvosi szakterületeken.
42 Számítógépek programozása, adatbázis szolgáltatások,
programok és programrendszerek fejlesztése, kidolgozása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógép-szoftver fenntartása
elsõsorban az állami és államigazgatási, valamint orvostechnikai
és kórházi alkalmazásokhoz, beleértve az irányítási és üzemeltetési programokat.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.932
(151) 2010.04.14.
M 10 00673
(220) 2010.03.02.
POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLIFARBE NEO
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.933
(151) 2010.04.14.
M 10 00674
(220) 2010.03.02.
POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NEO
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(511) 35 Üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgála-

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.912, 199.913,
199.932, 199.933
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