
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 02970

 ( 220 ) 2009.10.13.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Turbó Diéta Shake

 ( 511 )  5    Diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 10 00536

 ( 220 ) 2010.02.18.

 ( 731 )  Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boross László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kárpát-medence területéről származó kenyér.

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

 ( 210 ) M 10 01131

 ( 220 ) 2010.04.08.

 ( 731 )  Hungarotej Kereskedőház Kft., Kunszentmárton (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej- és tejtermékek, sajtok.

 ( 210 ) M 10 01132

 ( 220 ) 2010.04.08.

 ( 731 )  Hungarotej Kereskedőház Kft., Kunszentmárton (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej- és tejtermékek, sajtok.

 ( 210 ) M 10 01298

 ( 220 ) 2010.04.23.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Atlanta, Georgia (US)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) KIROBBANÓAN GYÜMÖLCSÖS FELFRISSÜLÉS

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 01576

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  Sanoma Budapest Kiadói zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KEMÉNY DIÓ

 ( 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.

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

 elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 210 ) M 10 02269

 ( 220 ) 2010.07.23.

 ( 731 )  Stoller Katalin, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Rozsné dr. Németh Zsuzsanna, Keszthely

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 02494

 ( 220 ) 2010.08.13.

 ( 731 )  Millenium & Copthorne International Limited, Singapore 068877 (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szállodákkal, üdülőhelyekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó

apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a

szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járóapartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos

közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó

apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve emeszolgáltatások interneten

 és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történő hirdetését és reklámozását.

 36    Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését,
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apartmanok és lakások bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott

szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal járóapartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetőség

 biztosítása.

 43    Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital);

összejövetelekhez helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti

 lakhatási lehetőség biztosítása;szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02689

 ( 220 ) 2010.09.07.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) HIRŐS

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

 szörpök és más készítmények italokhoz

 ( 210 ) M 10 02754

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  IntellTech. Mérnöki Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Hadházy Tamás, Zele-Molnár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Akkumulátortöltők.

 ( 210 ) M 10 02931

 ( 220 ) 2010.09.30.

 ( 731 )  Yahoo! Inc., Sunnyvale, California (US)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes program, feltöltésre szolgáló számítógépes programok;irányító és gyorsító média eszközök és

más digitális tartalmak, ideértve a szövegeket, dokumentumokat, fényképet, egyéb képet, videót, és hanganyagot;

 meta adatok és weboldalakcímkézésére szolgáló számítógépes programok.

 35    Média eszközök és más digitális tartalmak elektronikus rendezése és tárolása, ideértve a szövegeket,

 dokumentumokat, fényképet, egyéb képet, videót és hanganyagot

 38    Kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások; elektronikus levélszolgáltatások;

elektronikus adat-, üzenet-, kép-, és dokumentumtovábbítás; közérdekű felhasználók körébe tartozók közötti

 online csevegő szobák és elektronikusüzenő/üzenetfal üzenetek továbbításának biztosítása.

 40    Média eszközök és egyéb digitális tartalmak digitális gyorsítása, ideértve a szövegeket, dokumentumokat,

 képeket, videókat és hanganyagokat.

 41    Szórakoztatás körébe tartozó szolgáltatások; on-line újságok és web naplók; fényképképes szolgáltatások,

 fényképes információs szolgáltatások.

  42    Média eszközök elektronikus irányítása, ideértve a meta adtok és weboldalak címkézését.

 ( 210 ) M 10 02962
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 ( 220 ) 2010.10.05.

 ( 731 )  APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papíráru; íróeszközök; irodai felszerelések; írószerek; iskolaszerek; tollak; irodai cikkek, bútorok

 kivételével.

 ( 210 ) M 10 03071

 ( 220 ) 2010.10.14.

 ( 731 )  Tóth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Csíksomlyóból származó likőrök.

 ( 210 ) M 10 03141

 ( 220 ) 2010.10.22.

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

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

 ( 541 ) Söralátét

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.

 ( 210 ) M 10 03190

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  POWER SHIELD Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Neubrandt Gábor, Dr. Oros Csaba Ügyvédi Iroda, Vác

  

( 591 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03199
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 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Ephone Magyarország Kft., Zsombó (HU)

 ( 541 ) Ephone

 ( 511 )  38    Internet Protokoll feletti beszédátvitel, Internet Protokoll alapú telefonszolgáltatás, telefonszolgáltatások,

információszolgáltatás távközlési ügyekben, telekommunikációs csatlakozások biztosítása a globális

 számítógépes és telekommunikációshálózathoz, telekonferenciás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03202

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással működő készülékek, világító és mechanikus táblák.

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, popszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 10 03203

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Velünk a játék valóban játék marad!

 ( 511 )  9    Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással működő készülékek, világító és mechanikus táblák.

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, popszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 10 03204

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) Nálunk a játék valóban játék marad!

 ( 511 )  9    Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással működő készülékek, világító és mechanikus táblák.

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, popszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,
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 poszterek, prospektusok, irodai cikkek(bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 10 03212

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 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 10 03319

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Vámosi Krisztián, Tiszaladány (HU)

 ( 740 )  dr. Horony Levente, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, bálok szervezése; diszkók

szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; filmszínházi előadások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); kulturális vagy nevelési célúkiállítások szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); színházi produkciók;

 éjszakai klubok; élő előadások bemutatása.

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

 vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 10 03385

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) PROTECTBUY

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen banki szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, bank kártya

szolgáltatások és eladási pont (point-of-sale) tranzakciók; pénzügyi tanácsadó szolgáltatások, amelyek

vonatkoznak a fizetési információk és vonatkozóadatok titkosításának biztonsági módszertanára; vásárló és

 kereskedő hitelesítési (authentication) szolgáltatások pénzügyi tranzakciók számára.

 ( 210 ) M 10 03411

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Kincses Bolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 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; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen tehén,juh és kecske

tejből készült termékek, fűszerek, tésztafélék, illatszerek, illatosítók, napozószerek,kozmetikai

cikkek,könyvek,folyóiratok,olajok,ecetek,minőségi borok, habzóborok, pezsgők, koktélok, likőrök,pálinkák,

mézek, gyümölcslevek, ajándéktárgyak, dísztárgyak, kerámia, porcelán és üveg dísztárgyak és étkészletek,

terítők,törülközők,törlőkendők és egyéb textilből készült lakás-felszerelési cikkek, ajándéktárgyak, szendvicsek,

saláták, pástétomok,házi kolbászfélék, szalámik, szendvicskrémek, kávék, teák, házi lekvárok, szörpök,

levendulából, mandulából készült termékek és egyéb házilag vagy kistermelők által előállított élelmiszerek;

 mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő forgalmazása.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03445

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  KT-Elektronic Távközléstechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 ) powertronik

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 10 03447

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Bochemie a.s., 73595 Bohumin (CZ)

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

 ( 541 ) Ultra SZAVO

 ( 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.

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 03526

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  Márton és Lányai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MÁRTON ÉS LÁNYAI

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 10 03527

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  Márton és Lányai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 10 03528

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  Márton és Lányai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MÁRTON PÁLINKÁK

 ( 511 )   33    Pálinkák.
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 ( 210 ) M 10 03568

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  SYNGENTA LIMITED, Guildford, Surrey (GB)

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

 ( 541 ) DESSIX

 ( 511 )  5    Féregirtó készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 10 03569

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  HYUNDAI MOBIS CO., LTD., Gangnam-gu, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio-video vevőkészülékek; hangerősítők gépjárművekhez, audio lemezjátszók gépjárművekehez;

rádiókészülékek gépjárművekhez; műholdas navigációs készülékek; navigációs eszközök járművekehez;

kommunikációs készülékek járművekhez; elektromos audio ésvizuális készülékek és eszközök; számítógép

 szoftver; előzetesen rögzített elektronikus média (zenei).

 ( 210 ) M 10 03587

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Euro-Elzett Kft., Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, (nem elektromos) ajtó reteszek;

ajtószerelvények fémből; ajtózárak fémből; fémablakok; fém ajtók; fém kapuk; fém szerelvények építményekhez;

 kulcsok; tolózárak; zárak fémből; mindezek afelsorolt termékek Magyarországról származnak.

 ( 210 ) M 10 03606

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit 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.
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  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 10 03608

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Giró Szász János, Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÁZADVÉG

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  38    Távközlés.

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

 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 03613

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  INNOSMART Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver.

  41    Számítógépes rendszerek oktatása.

 42    Számítógép-szoftver fenntartása; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése;

 szoftverfejlesztés.

 ( 210 ) M 10 03614

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ideértve információk és

villamos energia fogyasztási adatok számítógépes adatbázisokba való rendezését, szerkesztését, elemzését,

értékelését, grafikus ábrázolását, mindezekmegjelenítéséhez web oldal fenntartását és web oldalon megjelenítését,

 és minezek szolgáltatását vagy elérhetőségének biztosítását számítógépes hálózaton vagy Interneten keresztül.

 39    Energia és áram szállítás, szolgáltatás és elosztás, ideértve a fogyasztás mérést, fogyasztási adatok gyűjtését,

rendezését, elemzését, értékelését; továbbá áram- és energiaszolgáltatással, valamint fogyasztással kapcsolatban
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 információs, tanácsadási éskonzultációs szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység energia- és

áramszolgáltatással valamint villamos energia fogyasztással kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások valamint

energia felhasználása területén,energetikai berendezések üzemvitelének kérdéseiben, műszaki energiakoncepciók

kidolgozása, műszaki elemzések végzése és műszaki tanácsadás, mérési szolgáltatások és monitorozási

szolgáltatások a villamos energia fogyasztás területén, az eredményekszámítógépes hálózaton vagy web lapon

megjelenítése és az eredményekhez interneten keresztül hozzáférés biztosítása; ipari elemző és kutató

szolgáltatások áramszolgáltatással és villamos energia fogyasztással kapcsolatosan; számítástechnikai

 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 10 03617

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Insomnia Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mezei Róbert, dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INSOMNIA

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; főleg személyek vagy

szervezetek által nyújtott, főként az alábbi tárgyú szolgáltatások: segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás

működésében vagy vezetésben, vagysegítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek, vagy

kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások,

amelyek főként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlésekterjesztését végzik bármelyik

 eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; főleg intézmények által, a

szórakoztatásra és a figyelem lekötésére irányuló szolgáltatások, különösen: azok a szolgáltatások, amelyek

 alapvető célja az emberek szórakoztatása,mulattatása vagy kikapcsolódása.

 ( 210 ) M 10 03619

 ( 220 ) 2010.12.03.

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

 ( 541 ) Hoppá díjcsomag

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03621

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gombaölőszer (fungicid).

 ( 210 ) M 10 03627

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Cheng Suping, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 03653

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, mindezen szolgáltatások

 Magyarországgal kapcsolatosak, vagy Magyarországon végzett szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek mindezen szolgáltatások

 Magyarországgal kapcsolatosak, vagy Magyarországon végzett szolgáltatások.

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

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

 Magyarországgal kapcsolatosak, vagyMagyarországon végzett szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03673

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Deniz Mode Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szikora Sándorné, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, bizsu.

 ( 210 ) M 10 03681

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03701

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Souven-Air Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) Hozzuk Divatba Magyarországot

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03706

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csokoládéáruk, csokoládé és csokoládés szeletek,

 csokoládés drazsé.

 ( 210 ) M 10 03707

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csokoládéáruk, csokoládé és csokoládés szeletek,

 csokoládés drazsé.

 ( 210 ) M 10 03708

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )  30    Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csokoládéáruk, csokoládé és csokoládés szeletek,

 csokoládés drazsé.

 ( 210 ) M 10 03714

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  dr. Szabó Agrokémiai Kft., Zalaszentgrót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági vegyi termékek, kertészeti vegyi termékek; műtrágyák; talaj specifikus kevert műtrágyák;

kálium; foszfor; nitrogén; foszfátok (trágyák); humuszos fejtrágya; kálisó; növények növekedését szabályozó

 készítmények; talajkondicionáló vegyitermékek; makro- és mikroelemes műtrágyák.
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 42    Számítógépes programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes mezőgazdasági szolgáltatás;

számítógépes mezőgazdasági szaktanácsadás; számítógépes precíziós és talaj specifikus mezőgazdasági

szaktanácsadás; számítógépes precíziós és helyspecifikus gyomirtó szer szórási térképek készítése; számítógépes

precíziós és talaj specifikus műtrágyaszórási térképek készítése; számítógépes precíziós és hely specifikus vetési

térképek készítése; számítógépes céltermés térképek készítése;számítógépes NDVI és GNDVI térképek készítése;

számítógépes multi- és hiperspektrális képek készítése; számítógépes tápanyag ellátottsági térképek készítése;

 számítógépes precíziós hely specifikus talaj- illetve termény mintavételi térképek készítése.

 44    Precíziós és talaj specifikus tápanyag szaktanácsadás; termőzóna szintű tápanyag szaktanácsadás; precíziós

és talaj specifikus mezőgazdasági szaktanácsadás; precíziós és hely specifikus növényvédelmi és gyomirtási

szaktanácsadás; precíziós és helyspecifikus vetéstechnológiai szaktanácsadás; precíziós és talaj specifikus

műtrágyázási szaktanácsadás; precíziós technológiafejlesztési szaktanácsadás; precíziós és hely specifikus

 növénytermesztési szaktanácsadás; hely specifikus mezőgazdaságiterményminőség vizsgálat.

 ( 210 ) M 10 03754

 ( 220 ) 2010.12.11.

 ( 731 )  SZILÁGYI JÓZSEF, VESZPRÉM (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 10 03767

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Eventus Pharma Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Eventus Pharma

 ( 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 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek).

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 10 03792

 ( 220 ) 2010.12.14.

 ( 731 )  P.A. Sweet s.r.o, 946 36 Kravany nad Dunajom 17 (SK)

 ( 740 )  Mgr. Polák Noémi, 934 01 Levice

 ( 541 ) CSOKICSÓK
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 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), papír, karton és ezen

 anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  17    Sajtolt műanyag ipari célra.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 10 03795

 ( 220 ) 2010.12.14.

 ( 731 )  Fjordin Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos Balázs Tihamér, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FJORDIN

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

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 03796

 ( 220 ) 2010.12.14.

 ( 731 )  dr. Bokor Katalin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcszeszek, piperecikkek, fogkrémek, fogporok, kölnivizek, parfümök, illatszerkészítmények, testolajok,

arcolajok, hajolajok, illatosított vizek, aromavizek, füstölők, tömjénrudak, füstölők, kozmetikai készítmények

fürdőkhöz, szájvizek, pakolások,szappanok, aromák, süteményekhez illataromák, eszencia olajok, olajok

 egészségügyi célra.

  43    Bárszolgáltatások, étterem, szállodai szolgáltatások.

  44    Aromaterápia, színterápia, hangterápia, ízterápia, masszázsok.

 ( 210 ) M 10 03799

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  GTR Logistics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03800

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  NRS Intersolar Környezetbarát Energiarendszereket Kivitelező Mérnökiroda Kft., Isaszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   11    Világítástechnikai berendezések, világítási rendszerek.

  35    Világítástechnikai eszközök forgalmazása.

  37    Világítási rendszerek építése, telepítése.

  42    Világítási rendszerek tervezése, világítási tanácsadás, mérnöki tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 03808

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  dr. Gáts Attila, Paks (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03809

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  dr. Faragó Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03810

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Yamuna Bt., Somogyvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

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

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

kozmetikai eszközök, kozmetikaifogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai krémek,

 kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, samponok, szappanok; fürdősók nem gyógyászati használatra.

 5    Fürdősók.

 ( 210 ) M 10 03812

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tejberizs, gyümölcsrizs, rizstartalmú gyermektápszerek, rizskészítmények, rizs felhasználásával készült

 levesbetétek.

 30    Rizs, főzéshez előkészített rizs, gyorsan elkészíthető rizs, gyors rizs, barna rizs, vadrizs; rizstorta,

rizslepény, rizsből készült sütemények, rizsliszt, étkezési lisztek; rizspehely, puffasztott rizs, rizsből készült

 sütemény alapanyagok.

 ( 210 ) M 10 03814

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03815

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03816

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona
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( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03817

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03818

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03825

 ( 220 ) 2010.12.16.

 ( 731 )  Simand Szolgáltató Bt., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Kolbászok, szalámik.

 ( 210 ) M 10 03864

 ( 220 ) 2010.12.20.

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

 ( 541 ) TeleFix

 ( 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 10 03868

 ( 220 ) 2010.12.20.

 ( 731 )  Gergics Tünde, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03881

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Ostoros-Novaj Bor Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor.

 ( 210 ) M 10 03884

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  SK SAS Projekt Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Hódmerzővásárhely

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03894

 ( 220 ) 2010.12.22.

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

 ( 541 ) Hello holnap!

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  38    Távközlés.

 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 03910

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  6 Edge Systems, Oshawa, Ontario (CA)

 ( 740 )  dr. Elek Tamás Mirkó, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03912

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  Daftrans Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Paint Up!

 ( 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 10 03915

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Kft., Bajna (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ESPA BIO & ART HOTEL

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03916

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROBIO 6

 ( 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 03917

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  Universal Kultúrcikk 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és ügyletek, reklámozás, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 03918

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  dr. Varga János Tamás, Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás, pénzügyletek, valamint ingatlanügyletek.

  45    Jogi szolgáltatások, így különösen képviselet jogvitákban.

 ( 210 ) M 10 03924

 ( 220 ) 2010.12.27.

 ( 731 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

 ( 541 ) AquaVictoria

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek; oxigénnel dúsított víz; ízesített víz.

 ( 210 ) M 10 03944

 ( 220 ) 2010.12.27.

 ( 731 )  Jász-Plasztik Autócentrum Kft, Jászberény (HU)

 ( 541 ) Vezessen velünk!

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 10 03955

 ( 220 ) 2010.12.30.

 ( 731 )  TAN ENG SENG, Alor Setar, Kedah (MY)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Samponok kedvtelésből tartott állatoknak; mosószerek, fehérítőszerek; polírozó viasz; habkő, horzsakő;

illatszer készítmények; kozmetikai szerek; lehelet frissítő spray; virágokból készített illatszer alapanyagok;

 kozmetikai szerek állatok számára.

 18    Erszények, pénztárcák; hátizsákok; hátitáskák; bevásárlótáskák; aktatáskák; piperetáskák üresen; kofferek

 (kis utazóládák); irhák; ernyők; esernyők; nyergesáruk.

 25    Ruházat, ruhaneműk; alsóneműk; fürdőruhák; jelmezek; lábbelik; kalapok; hurkolt/kötöttáruk; sálak;

 harisnyatartós csípőfűző; szoknyák.

 ( 210 ) M 11 00009

 ( 220 ) 2011.01.04.

 ( 731 )  Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

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

 ( 541 ) CIRSYS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00010

 ( 220 ) 2011.01.04.

 ( 731 )  Pfizer Health AB, Sollentuna 191 90 (SE)

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

 ( 541 ) PRECISA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00016

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdípénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utasbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,

ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 ( 210 ) M 11 00017
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 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) OTP KLUB

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdípénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utasbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,

ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 ( 210 ) M 11 00018

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton például telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,

ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 38    Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és

 távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 11 00019

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton például telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,

ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 38    Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és

 távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 11 00020

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton például telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,
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ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 38    Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és

 távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 11 00021

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és egyéb hordozón,például plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton például telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások

általában, áru- és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések

kezelése, befektetési alapokvezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési

hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen

gépjárműlízing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási, valamintbiztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak),

egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű- és hajóbiztosítások, lakás-,

ingatlan és építkezési biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások,viszontbiztosítások;

ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-beruházás, ingatlanhasznosítás

 (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele.

 38    Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és

 távfelügyeleti célokra.

 ( 210 ) M 11 00025

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Ahmed Mahmoud Azzam Mohamed Esam, Giza, Cairo (EG)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Gyermekruhák.

 ( 210 ) M 11 00026

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Vilcsek Péter, Csabdi (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanovits Andrea ügyvéd, Ivanovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 00028

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Hu Shaobing, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 11 00058

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  Gogolákné Bognár Mária, Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 11 00059

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  Gogolákné Bognár Mária, Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Tuller András, Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

 ( 210 ) M 11 00065

 ( 220 ) 2011.01.12.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEGLUCON

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00067

 ( 220 ) 2011.01.12.

 ( 731 )  Hao-Giang Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, kivéve cipők.

  35    Ruházati termékek kereskedelme.

 ( 210 ) M 11 00071

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CAPABID

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen Parkinson kór elleni készítmények.

 ( 210 ) M 11 00081

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  Zep Magyarország Kft., Szigethalom (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M776



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

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

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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 00083

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  Papír-Pont Kft., Radostyán (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.

 ( 210 ) M 11 00085

 ( 220 ) 2011.01.14.

 ( 731 )  Nándorfi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Pál, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00093

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  GourmeTool Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  38    Távközlés, távközlési szolgáltatás, vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció, média-felületek, fórumok az

 interneten.

  41    Nevelés, szórakozás, kulturális tevékenység.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 00094

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  GourmeTool Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kis és nagykereskedelmi ügyletek, különösen a gasztronómia területén.

  39    Szállítás, legfőképpen házhozszállítás.

 42    Műszaki - mérnöki szolgáltatások, WEB felületek fejlesztése, számítástechnikai háttér szoftver tervezés és

 fejlesztés, az ezekkel kapcsolatos elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00116

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) Zyoptix Plus

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek;

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok

(elektronikusanletölthető), készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a

 számítógépes vizsgálat alapján, ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban;szolgáltatások, számítógépes szemvizsgálat, programok készítése az adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos

 betegellátás, higiéniai és szépségápolásiszolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 11 00117

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Zyoptix Elite

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítóprogramok (számítógépes szoftver)

optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusanletölthető);

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M778



készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat

 alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban;szolgáltatások, számítógépes szemvizsgálat, programok készítése és adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos

 betegellátás, higiéniai és szépségápolásiszolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 ) M 11 00131

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Atenor Group Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TERMÉSZETES PRESZTÍZS

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00138

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  OPTICORP S.A., 1118 Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 00142

 ( 220 ) 2011.01.14.

 ( 731 )  Mézesduó Kft, Győr (HU)

 ( 541 ) Mézes Álom

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 11 00165

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  HMY Group, 89470 Moneteau (FR)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja bútorokra, berendezésekre,

állványokra, bemutató standokra és kereskedelmi célú felszerelésekre, berendezésekre vonatkozóan;

segítségnyújtás üzletvezetéshez bútorok,berendezések, állványok, bemutató standok és kereskedelmi célú

felszerelések, berendezések vonatkozásában; konzultáció személyzeti kérdésekben; szakmai konzultáció üzleti

ügyekben; piackutatás; eladási propaganda mások számára; munkaerő-toborzás;beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára (pl.: pultok, asztalok, állványok,bemutató standok, irodai

bútorok, bútorállványok, targonca, tároló polcok, szélvédők, asztalok, fémasztalok, vitrinek,

berendezések,bútorok) értékesítési területre, fémberendezések a fenti termékek termékbemutatójára, a

megvásárolt áruk esetén szállítási, fuvarozási szolgáltatások; import-export szolgáltatások; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, árukbemutatása globális hálozatokon bútorok és egyéb

berendezések tekintetében; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás) bútorok, berendezések, állványok,

bemutató standok és kereskedelmi célú felszerelések, berendezések vonatkozásában; vásárlásimegrendelések

ügyintézése bútorok, berendezések, állványok, bemutató standok és kereskedelmi célú felszerelések,

berendezések vonatkozásában; szabadtéri hirdetés, reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása

(brosúrák, prospektusok szórólapok,tájékoztatók) bútorok, berendezések, állványok, bemutató standok és

 kereskedelmi célú felszerelések, berendezések vonatkozásában.

 37    Építés, építkezések felügyelete (irányítás); javítási és szerelési munkálatok, kivéve konyhai felszerelések,

 berendezések kőműves munkák; vízvezeték szerelés; külső és belső festés.

 ( 210 ) M 11 00191

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  dr. Makrai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00234

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  WEBGURU Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Bene Tamás, Miskolc

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; hirdetési oldalak készítése;

hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyagnaprakész állapotba hozása; információ és tanácsadás fogyasztóknak

 [fogyasztói tanácsadás].

 39    Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; látogatások tervezése; átmeneti szállások

bérlete, helyfoglalás, panziókban helyfoglalás, szállodákban, motelek, panziók, szálláshely lefoglalása

(időleges-), szállásügynökségek [szállodák,panziók], szállodai szolgáltatások, turistaházak, üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás].
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 ( 210 ) M 11 00258

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Airport SkyCourt

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00260

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SkyCourt

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00261

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00278

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Liu Xiaozhen, Budapest (HU)

  
( 591 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 00284

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Mediterrán Magyarország Kft., Bóly (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M781



  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 11 00285

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Arkon Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) köpönyeg.hu

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

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

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

 reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.

  38    Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; üzenetek küldése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; időjárás-előrejelző szolgálat;

műszaki kutatás; műszakiszakértői tevékenység; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás;

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

 ( 210 ) M 11 00292

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Kis Ernő, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ECOIL

 ( 511 ) 9    Mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések, különösen járművek üzemanyag

fogyasztásával kapcsolatban; adatfeldolgozó berendezések; szoftverek járműirányítási rendszerekhez;

útvonaltervező szoftverek; szoftverek üzemanyagfogyasztás optimalizáló rendszerekhez; járműirányítási

rendszerek, ideértve a globális helymeghatározó rendszereket (GPS-ek) is; jármű-felügyeleti rendszerek;

útvonaltervező rendszerek; üzemanyag fogyasztást optimalizáló rendszerek; járművek fedélzetidiagnosztikai

 rendszerei.

 12    Járművek üzemanyagfogyasztását mérő-, jelző- és ellenőrző berendezések és felszerelések; járművek

útvonaltervező rendszerei; járművek üzemanyag fogyasztását optimalizáló rendszerei; járművek fedélzeti

 diagnosztikai rendszerei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; az előbb említett

szolgáltatások különösen járműveküzemanyag fogyasztását optimalizáló rendszerekkel, útvonaltervező

 rendszerekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 11 00294

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Camel-Gold

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
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 ( 210 ) M 11 00295

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  dr. Tömlő-Bubonyi Mária, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

 nem letölthetők.

 42    Műszaki szakértői tevékenység; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;

 környezetvédelmi kutatás; kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 210 ) M 11 00301

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Lakatos Márton Szeszfőzdéje/Madarasi Pálinkaház, Madaras (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 11 00314

 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Sateam Építőipari és Kereskedelmi Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Schönek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 11 00324

 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft., Szigetszentmiklós-Lakihegy (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari célra használható vegyi termékek, főként csúszásgátló, jégmentesítő keverék.

  19    Mészkő-alapú keverék utakhoz.

 ( 210 ) M 11 00325
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 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft., Szigetszentmiklós-Lakihegy (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari célra használható vegyi termékek, főként csúszásgátló, jégmentesítő keverék.

  19    Mészkő-alapú keverék utakhoz.

 ( 210 ) M 11 00347

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Maxfitness szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Koletár András, dr. Kolatár András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLEXGYM

 ( 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 00365

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Sághi Tamás, Balatonfüred (HU)

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

 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 00373

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o., 64-600, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

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

 ( 210 ) M 11 00422

 ( 220 ) 2011.02.14.

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

  

( 546 )

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

 termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

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

 kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver fejlesztés.

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00423

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Ombrello Medic Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 termékek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00438

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Csokoládia Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládék; bonbonok; cukrászsütemények; kávék; fagylaltok; kakaók.

  43    Vendéglátói tevékenység; cukrászdai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00442

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Euro-Log Logisztikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00453

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Elosztó Team Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy Ildikó, dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÍRÍSZ

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

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

 ( 210 ) M 11 00467

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Kézmű Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 11 00471

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Szin Csaba, Szarvas (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00509

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  Oregon Machinery Trading, Milwaukie (Oregon) (US)

 ( 740 )  dr. Tasnádi Zoltán ügyvéd,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ragasztóanyagok.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

 keltetőgépek.

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

 ( 210 ) M 11 00529

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Pácser Attila, Kazár-Mizserfa (HU)

 ( 541 ) MOLDILESS

 ( 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 00553

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Pannon-Jeans Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 541 ) SASSY

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00669

 ( 220 ) 2011.03.08.

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

 ( 541 ) PIRIPILL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00670

 ( 220 ) 2011.03.08.

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

 ( 541 ) TROMBATIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00693

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

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

nem tartoznak más osztályba); ezüst és arany áru, nevezetesen evőeszközök, villák és kanalak; kulcs karikák;

nemesfémből készült szivar és cigarettadobozok, nemesfémből készült szivar és cigaretta tartók; ékszerek,

divatékszerek, ideértve nemesfémből készült kicsi brossok, divatbrossok, nyakkendő tűk, melltűk, karperecek,

láncok, fülbevalók, gyöngyök, gyűrűk, nemesfémből készült kitűzők; drágakövek;órák és időmérő eszközök

(amelyek nem tartoznak más osztályba); nemesfémből készült törölköző sínek és tartók, nemesfémből készült

háztartási eszközök; kancsók, gyertyatartók, nemesfémből készült dobozok és kosarak háztartási célokra,

 nemesfémből készültűtartók; érmék, emlékérmék (ékszer).

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

különösen bőr vállszíjak, bőr huzatok, úti készletek; táskák, szíjak (amelyek nem tartoznak más osztályba);

kofferek utazáshoz és bőröndök, kézitáskák,diplomatatáskák, kozmetikai táskák (nem felszerelve/üresen);

aktatáskák, strand táskák, levéltárcák, zsákok sátorozóknak, diplomatatáskák, bevásárlószatyrok, kulcstartók (bőr

áru), hátizsákok, iskolatáskák, iskolai hátitáskák, sporttáskák, táskák, nemnemesfémből készült pénztárcák;

ruhatartó zsákok utazáshoz, állati bőrök, bőrök; szőrme, esernyők, esernyő gyűrűk, napernyők és sétapálcák,

 nyakörvek állatoknak; bőr hevederek; ostorok, hámok és lószerszámok; ruhatartó zsákok.

 25    Ruházati cikkek, ideértve a szőtt, kötött és fonott ruhák és bőr ruházat, nők, férfiak és gyerekek részére,

különösen felsőruházat, fehérnemű, szabadidőruha, munkaruha és sportruha; sálak; díszzsebkendők, zsebkendők,

nyakkendők, kesztyűk (ruházat);zsebek ruhákhoz; kész bélések (ruhadarab); készruhák; nyakkendők,

csokornyakkendők; harisnya, zokni, harisnyanadrág, övek (ruházat), cipők, ideértve sportcipők, szandálok,

strandcipők, csizmák és papucsok, sapkák, kalapok, zuhany sapkák, sapkák (fejfedő), kapucnik (ruházat); muff

 fülre (ruházat).

 ( 210 ) M 11 00771

 ( 220 ) 2011.03.18.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) BELOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00772

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) BEWIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00773

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) BIHON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00774

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) CAETUS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00775

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) CALER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00776

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) CANEP

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00777

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) CARTARIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00778

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) CITEM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 11 00779

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) IDATIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00780

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) RAENOM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00781

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) RABAKIR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00782

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) RAMUN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00783

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) RIDEMOT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00784

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) SAENOD

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00785

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) SAETUN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00786

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) SANAM
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00787

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) SAWIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00788

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) SIHIV

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00789

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) VAWOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00790

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) XAEMUR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00791

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) XAENIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00792

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) XEMAV

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00793

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

 ( 541 ) XILIR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00795

 ( 220 ) 2011.03.18.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00796

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00797

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00798

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00799

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00800

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00801

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00802

 ( 220 ) 2011.03.18.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00803

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00804

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00805

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00806

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00807

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00808

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00809

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00810

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00811

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00812

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00813

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00814

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00815

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00816

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 11 00817

 ( 220 ) 2011.03.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00837

 ( 220 ) 2011.03.21.

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

 ( 541 ) EGITIM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00952

 ( 220 ) 2011.03.29.

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

 ( 541 ) TRIELLIN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00953

 ( 220 ) 2011.03.29.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 185 darab közlést tartalmaz.
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