
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 )  M 09 00205

 ( 220 )  2009.01.27.

 ( 731 )  Sovansir 2006 GmbH, Cham (CH)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál ügyvéd, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 09 00206

 ( 220 )  2009.01.27.

 ( 731 )  Sovansir 2006 GmbH, Cham (CH)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál ügyvéd, Keczán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 09 01323

 ( 220 )  2009.05.05.

 ( 731 )  Tockhurst Ltd., 3035 Limassol (CY)

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

  ( 541 ) AMERICAN DREAM

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 )  M 09 01593

 ( 220 )  2009.05.27.

 ( 731 )  Óber László, Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Szépségversenyek szervezése.

 ( 210 )  M 09 02190

 ( 220 )  2009.07.24.

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

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., 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.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 210 )  M 09 02802

 ( 220 )  2009.09.29.

 ( 731 )  Lady's Doctor Balogh Ildikó Orvosi és Kereskedelmi Bt., Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyhatású teák.

 30 Teák.

 ( 210 )  M 10 00283

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 731 )  Bozó Edina Tünde, Budapest (HU)

 Szabó Erika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 )  M 10 00408

 ( 220 )  2010.02.11.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Tápióka, szágó, lisztek és más gabonakészítmények, különféle liszttartalmú termékek, lisztpótló és liszt

helyettesítő termékek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, sütőporok; fűszeres mártások; sütőipari

 alap és adalékanyagok.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen különféle lisztek,

liszttartalmú és lisztpótló, továbbá liszt helyettesítő termékek felhasználásával készült élelmiszerek, sütőipari

termékek, - ideértve a friss árut is- árusítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online

 webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói tanácsadás.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhoz szállítása; időleges

 szállásadás.

 ( 210 )  M 10 00418

 ( 220 )  2010.02.12.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tej és egyéb 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, túró desszertek, müzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 210 )  M 10 00419

 ( 220 )  2010.02.12.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  ( 541 ) GURU

 ( 511 ) 29 Tej és egyéb 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, túró desszertek, müzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 210 )  M 10 00533

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 731 )  MSZ EDDSZ, Budapest (HU)

  ( 541 ) MAGYARORSZÁGI MUNKAVÁLLALÓK, SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN DOLGOZÓK
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DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE - MSZ EDDSZ

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

 ( 210 )  M 10 00635

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

  ( 541 ) DICLAC TERMO

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célra; ragtapaszok; fogtömő anyagok.

 ( 210 )  M 10 00655

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  Nt Creation Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlanforgalmazás, egyéb ingatlanügyletek, különösen bérbeadás, finanszírozás, ingatlan beruházás, vagyis

az ingatlanfejlesztési, beruházási projektek megvalósítása. az eladásra szánt ingatlanok fejlesztési, beruházási

programja megvalósításához apénzügyi, műszaki eszközök biztosítása, ingatlanügynöki tevékenység, bérelt vagy

 saját ingatlan hasznosítása, ingatlankezelés.

 37 Lakóházak építése, építőmérnöki, építészmérnöki munkákkal kapcsolatos vállakozói szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00659

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  ratiopharm GmbH., Ulm (DE)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Sensilon

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 10 Gyógyító készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 )  M 10 00660

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  Ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Sensonette

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 10 Gyógyító készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 )  M 10 00661

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  Ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Claranette

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 10 Gyógyító készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 )  M 10 00721
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 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 731 )  Alfa-Éti Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 541 ) FAVORIT

 ( 511 )  11 Fűtőberendezések; vegyestüzelésű- és gázkazánok.

 ( 210 )  M 10 00826

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 731 )  Forma Display Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 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.

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00880

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 731 )  W-Present Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  ( 541 ) MIS & iWork

 ( 511 ) 35 Irodai munkák, kereskedelmi adminisztráció, számítógépes nyilvántartások kezelése, adatok, dokumentumok

 elektronikus tárolása, információknak számítógépes adatbázisba való szerkesztése.

38 Távközlés, adatok-, dokumentumok továbbítása számítógépek és a hálózatok felhasználói között, információs

 szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére, szakvélemény adása, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai

médiumból elektronikus médiumba, számítógép programok-, szoftverek kidolgozása, számítógép-szoftver

fenntartása, számítógépes rendszerek tervezése,számítógépes rendszerelemzés, számítógép programok

kölcsönzése, számítógép programok korszerűsítése, számítógép programok sokszorosítása, számítógép

 programozás, számítógép-hardverrel kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 )  M 10 00882

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 731 )  EASYWASH PRO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szajbert Attila, Szajbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás.

 ( 210 )  M 10 00883

 ( 220 )  2010.03.17.
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 ( 731 )  Pétervári Zoltán, Budapest (HU)

 Hegyi Attila József, 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.

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

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

 ( 210 )  M 10 00884

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 731 )  Pétervári Zoltán, Budapest (HU)

 Hegyi Attila József, 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.

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

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

 ( 210 )  M 10 00917

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 731 )  Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zárdai Zoltán, Zárdai 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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, katalógusok,prospektusok, füzetek, lapok,

levelezőlapok, kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), újságok, naptárak,

reklámanyagok valamint útikönyvek, útikalauzok, bedekkerek, földrajzi kártyák, továbbá utazással, tájak,

 városokbemutatásával vagy ismeretterjesztéssel kapcsolatos minden egyéb kiadvány.

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és
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folyóirat kiadás, hangfelvétel és videofelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,

különösen utazással, tájak, városokbemutatásával vagy ismeretterjesztésével kapcsolatban, mindezen online

 kiadása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

 ( 210 )  M 10 00940

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 731 )  Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Bóly (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Vetőmagok.

 ( 210 )  M 10 00943

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 731 )  Majosházi Péter, Budapest (HU)

 Noszvai András, Budapest (HU)

 Pétervári Zoltán, 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.

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

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

 ( 210 )  M 10 00947

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Kántor Sándor, Budapest (HU)

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

  ( 541 ) WEBTRON

 ( 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.
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 ( 210 )  M 10 00975

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  Beneford Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

  ( 541 ) ÖSSZHANGVERSENY

 ( 511 )  41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 )  M 10 00983

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 731 )  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Magyarországról származó ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi

 termékek; trágyák; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok.

 4 Magyarországról származó viaszgyertyák, gyertyabelek.

5 Magyarországról származó gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 és növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10 Magyarországról származó állatgyógyászati készülékek és műszerek.

16 Magyarországról származó papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekrészére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak

 más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

18 Magyarországról származó 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 Magyarországról származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

21 Magyarországról származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok;

kefék (az ecsetek kivételével); takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az

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

22 Magyarországról származó kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és

táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével);

 nyers textilrostok.

 23 Magyarosrzágról származó fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Magyarországról származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és

 asztalneműk.

 25 Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26 Magyarországról származó csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok.

27 Magyarországról származó szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, nem textil
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 falikárpitok.

28 Magyarországról származó játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; karácsonyfadíszek.

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 tea, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények, fagylaltok; méz, élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; 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.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 39 Magyarországról származó szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 41 Magyarországról származó nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43 Magyarországról származó vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44 Magyarországról származó állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00988

 ( 220 )  2010.05.04.

 ( 731 )  Szalók Holding Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Zrt., Egerszalók (HU)

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás; élelmezés; időleges szállásadás.

 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 )  M 10 01011

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 731 )  Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) KRINNER Magyarország

 ( 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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01021

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 731 )  Finka Jevtic (Ms.), Neufahrn (DE)

 ( 300 )  302009058874 2009.10.05. DE

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

  ( 541 ) Ackermann Thread
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 ( 511 ) 23 Fonalak, sodort fonalak, fonott és nem-fonott cérnák, minden fenti termék természetes és szintetikus anyagból

készült textilipari felhasználásra szolgál; egyárú fonalak, nevezetesen, egy szálból álló teljesen szintetikus cérnák

 textiliparifelhasználásra.

 ( 210 )  M 10 01041

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 )  Sotox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szekeres Zsuzsa, Szekeres Ügyvédi Iroda, Miskolc

  ( 591 )

 ( 511 )  7 Hegesztőgép, elektromos.

 9 Elektromos hegesztőkészülékek; ívhegesztő készülékek; pajzsok munkások arcának védelmére.

 ( 210 )  M 10 01049

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 ) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New

 York állam (US)

 ( 300 )  77/886,006 2009.12.04. US

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

  ( 541 ) EBYONT

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra, illetve anyagcsere-betegségek megelőzésére vagy

 kezelésére.

 ( 210 )  M 10 01050

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

 29 Tej és tejtermékek.

 35 Tej és tejtermékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 )  M 10 01051

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Mona Hungary Kft., Budapest (HU)

  ( 541 ) A MONA HUNGARY KFT. AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ELKÖTELEZETTJE.

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

 29 Tej és tejtermékek.

35 Tej és tejtermékek kis- és nagykereskedelme; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztárció; irodai munkák.

 ( 210 )  M 10 01054

 ( 220 )  2010.04.01.
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 ( 731 )  Noerr & Társai Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Hang- és videófelvételek; hanglemezek, kazetták, tárhelyek, CD-ROM-ok, DVD-k, videoszalagok; filmek

(megvilágított); adatbázisok elektronikus kiadványai és/vagy internetes eszközök (beleértve a weboldalakat) vagy

CD ROM-ok; elektronikus formátumúkiadványok; az adatbankokkal és az internettel való kapcsolatot szolgáló

számítógépszoftverek és telekommunikációs készülékek (beleértve a modemeket); adatkeresést szolgáló

 számítógépszoftverek; minden korábban megnevezett áru része és kiegészítője.

16 Nyomdaipari termékek; nyomtatott kiadványok, szórólapok, brosúrák, kézikönyvek; tanítási és oktatási

 anyagok (készülékek kivételével).

35 Közérdekű munka; titkársági szolgáltatások vállalkozások részére; üzleti információk összeállítása;

közgazdasági tanácsadói szolgáltatások az üzletvezetéssel, az üzletszervezéssel, fúziókkal, üzletszerzésekkel,

engedélyezéssel és franchising-alkapcsolatos kérdésekben; üzleti ügyekben folytatott vizsgálat; könyvvizsgáló

szolgáltatásai; vállalati tanácsadás; adóbevallások elkészítése; online-adatbank (információk) rendelkezésre

bocsátása amely adatokból, szövegekből, információkból,dokumentumokból, gyűjteményes bibliákból

(információs csomag formájában), precedensekből (korábbi dokumentumpéldák formájában) áll, és amelyek

 mind üzleti kérdésekkel kapcsolatosak, amennyiben azokat a 35. osztály is tartalmazza.

36 Pénzügyi tanácsadás csőd esetén; adószakértői vélemény és adóbecslés elkészítése; ügyvédek, könyvvizsgálók

és adószakértők által nyújtott pénzügyi szolgáltatások; tőkebefektetési szolgáltatások; biztosítási szakértői

tevékenység; nyugdíjpénztárszolgáltatásai, vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi adózási

 szempontokat érintő szolgáltatások.

38 Elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és platformokhoz való hozzáférés biztosítása; információk és

adatok közvetítése és terjesztése számítógép-hálózatokon és az interneten keresztül; a weboldalakhoz való

 hozzáférést biztosító szolgáltatások.

41 Konferenciák és szemináriumok előkészítése és lebonyolítása; szövegek kiadása (reklámszövegek

kivételével); konferenciák és szemináriumok rendezése és vezetése, nevelésre és képzésre vonatkozó szolgáltatás;

 kiadói és nyomdaipari termékek kiadásaelektronikus formában, az interneten is.

45 Jogi tanácsadás és jogi képviselet; jogi jellegű tanácsadás vállalatok alapításával és bejegyzésével

kapcsolatban, amennyiben azokat a 45. osztály tartalmazza; szellemi oltalmi jogok fejlesztése, felügyelete,

kezelése; egyeztetésre (békéltetésre)vonatkozó szolgáltatások, beleértve az egyezségkötést és más

konfliktusrendezési módot; jogi ügyekben folytatott kutatással és kivizsgálással kapcsolatos szolgáltatások;

 természetes személyek és vállalatok békéltetői tanácsadása (meditáció); tudományoskutatás a jog területén.

 ( 210 )  M 10 01059

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Laki Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

  

( 546 )

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

lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenység; előadóművészek szolgáltatásai;

feliratozása filmeknek; hangstúdiószolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 nevelési célú kiállítások szervezése.

 ( 210 )  M 10 01073
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 ( 220 )  2010.04.02.

 ( 731 )  IBSA Institut Biochimique S.A., Massagno (CH)

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

  ( 541 ) CORDISAL

 ( 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.

 30 Étrendkiegészítők (nem gyógyászati jellegűek).

 ( 210 )  M 10 01080

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  Thymos Hungária Kft., Tata (HU)

  ( 541 ) THYMOS

 ( 511 )  29 Szárított zöldségek, húskivonatok, étkezési olajok.

30 Fűszerek, fűszerkeverékek, sütőporok, ételízesítők, levesek, fűszeres mártások, péksütemények, kakaó, tea,

 tartósítószerek.

 ( 210 )  M 10 01081

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Különösen on-line szolgáltatások, tanácsadás, tájékoztatás, reklámozás.

 45 Különösen jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 ( 210 )  M 10 01082

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  3D-Decor Bt., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  28 Különösen játékok, játékszerek, karácsonyfadíszek, alapanyagok kreatív játék-tevékenységekhez.

 35 Reklámozás, játékszerek, karácsonyfadíszek és kreatív tevékenységek alapanyagainak nagykereskedelme.

 ( 210 )  M 10 01087

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  Abeton-Viacolor Térkő Zrt., Pécs (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fémből lévő burkoló anyagok, burkolatok, főleg térburkolatok, útburkoló kövek és lapok, szegélykövek,

szegélylécek, útépítő anyagok, gyalogos és közúti forgalomra szánt útfelületek és úttartozékok, díszburkolatok,

 előre gyártott beton és vasbetonépítőelemek és egyéb szilikátipari termékek.
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 ( 210 )  M 10 01111

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 731 )  Polygon Invest Információtechnológiai és Befektetési Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés (Internet).

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 10 01127

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 731 )  Kriston Andrea, Budapest (HU)

  ( 541 ) KRISTON MÓDSZER-Intimfitness

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

 ( 210 )  M 10 01179

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 731 )  "KATKER 2005" Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Csaba, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 28 Eszközök testgyakorláshoz; valamennyi sport és szabadidő tevékenységhez alkalmazott sporteszköz,

 berendezés, felszerelés valamint egyéb kiegészítő használati tárgy.

41 Az egészségvédelemmel, ezen belül kifejezetten testi erőnlét fejlesztésével, kondícionálásával kapcsolatos

 tevékenységek végzése, testneveléshez kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01191

 ( 220 )  2010.04.14.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Aprósütemények.

 ( 210 )  M 10 01192

 ( 220 )  2010.04.14.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  30 Aprósütemények.

 ( 210 )  M 10 01297

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 731 )  Tomicsek Áruházlánc Kft., Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Magyar termékek hirdetése és kereskedelmi forgalmazása.

 ( 210 )  M 10 01319

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 731 )  Borecet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó muskotály borból készített ecet.

 ( 210 )  M 10 01320

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 731 )  Borecet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó furmint borból készített ecet.

 ( 210 )  M 10 01321

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 731 )  Borecet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó aszú borból készített ecet.

 ( 210 )  M 10 01331

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  SZANYÓ Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 210 )  M 10 01377

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  Kékkúti Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 )  M 10 01378

 ( 220 )  2010.04.29.

 ( 731 )  Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Lovas (HU)

 ( 740 )  dr. Koczkás Sándor, Csopak

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátási (élelmezési)szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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 ( 210 )  M 10 01384

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Tüzelőberendezések, tüzelőkészülékek.

 31 Növények, fák.

44 Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; energetikai faültetvények telepítése, ápolása,

 betakarítása.

 ( 210 )  M 10 01385

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  SCD Pasarét Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) AKADÉMIA PARK

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01386

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  SCD Pasarét Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Akadémia Park - Életre kel

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01387

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  SCD Pasarét Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01388

 ( 220 )  2010.04.30.
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 ( 731 )  SCD Pasarét Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01419

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 )  M 10 01472

 ( 220 )  2010.05.07.

 ( 731 )  Euro Taxi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;

kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);

közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok

kölcsönzése; reklámújság; szakértői vélemnynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési ésirányítási

kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése (reklámanyagok,

röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó

 szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés(garázs); bérlés (raktár); bérlés

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;

kölcsönzés(gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás(áru); szállítás(érték); szállító-, fuvarszolgálat

szervezése(kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistaszolgáltatások; turistaügynökségek(kivéve szálloda-

 és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

 42 Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervező tevékenységek, diszpécserszolgáltatás.

 ( 210 )  M 10 01477

 ( 220 )  2010.05.07.

 ( 731 )  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrovai György, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 7. szám II. kötet, 2010.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M687



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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01479

 ( 220 )  2010.05.10.

 ( 731 )  Horánszky Gábor Viktor, Budapest (HU)

 Meruk László, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; vendéglátóipar. 

 ( 210 )  M 10 01482

 ( 220 )  2010.05.10.

 ( 731 )  Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o., Kswawerow (PL)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás anyagok gyógyászati alkalmazásra.

 ( 210 )  M 10 01490

 ( 220 )  2010.05.11.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  ( 541 ) WITTERBURG

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 210 )  M 10 01491

 ( 220 )  2010.05.11.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  ( 541 ) CLINY

 ( 511 )  21 Szivacsok, takarítóeszközök, törlőanyagok.

 ( 210 )  M 10 01514

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  ( 541 ) DIABON

 ( 511 ) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 )  M 10 01520

 ( 220 )  2010.05.07.

 ( 731 )  KLL Corner Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kővári Judit, Kővári Tercsák Salans Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Green House Offices

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 )  M 10 01536

 ( 220 )  2010.05.13.

 ( 731 )  Roco Graphics Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

 szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01590

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

  ( 541 ) Diclomel SR

 ( 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 10 01591

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 731 )  Barabás Ernő, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) BRELL BEER

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 210 )  M 10 01600

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 731 )  Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Feldolgozott és feldolgozatlan dohány; dohánytermékek; nem gyógyászati használatra szánt vagy gyógyhatású

dohánypótlók; cigaretták; cigarillók (dohánylevélbe csavart cigaretták); szivarok; cigaretta készítésére alkalmas
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 kézi eszközök; cigarettahüvelyek;cigarettaszűrők; cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 210 )  M 10 01604

 ( 220 )  2010.05.20.

 ( 731 )  Yildiz Holding Anonim Sirketi, B. Camlica, Uskudar, Istambul (TR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Csokoládék és csokoládé termékek.

 ( 210 )  M 10 01617

 ( 220 )  2010.05.21.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  dr. Molnár Róbert, Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) Conheal

 ( 511 )  5 Szemproblémák kezelésére szánt szemcsepp, szemvíz, kollirium.

 ( 210 )  M 10 01642

 ( 220 )  2010.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) DOL

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 )  M 10 01643

 ( 220 )  2010.05.26.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) AMO

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 )  M 10 01645

 ( 220 )  2010.05.26.

 ( 731 )  TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 541 ) FEZOTOL

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

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

 ( 210 )  M 10 01648

 ( 220 )  2010.05.27.

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

  ( 541 ) SUGREX

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 
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