
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 07 00710

 ( 220 ) 2007.03.02.

 ( 731 )  Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach am Taunus (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögető készítmények

fogkő és fogszuvasodás megelőzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek,

 szájvizek, szájspray, fogzselék, fluoroszselék, fluoros szájöblítők, tisztítóporok, fogkőelszínező tabletták.

5    Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg higiéniájának karbantartására, öblögető

készítmények fogkő és fogszuvasodás megelőzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények, fogporok,

fogkrémek, szájvizek, szájspray-k,fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkőelszínező

tabletták, a fogak és a fogíny megelőző kezelésére szolgáló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású

rágógumik, fertőtlenítő hatású fogtisztító és fogápolókészítmények műfogakhoz, műfogsorhoz,

 fogszabályozókhoz és hidakhoz, ragasztó készítmények műfogakhoz, ragasztóporok.

 ( 210 ) M 10 01563

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  Pezomed Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) Psorioderm

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek, szappanok; illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

 állatok 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 01564

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  Pezomed Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) Psorioderm Laboratories

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek, szappanok; illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok; kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

 állatok 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 02056

 ( 220 ) 2003.10.27.

 ( 731 )  Solvay S.A., Bruxelles (BE)

 ( 740 )  VÁRNAI ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda Dr. Hatházi Vera ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) EURECO

 ( 511 )  1    Ipari vegyi termékek; szervetlen peroxid alapú összetevők; víztisztító vegyi termékek.

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

 felsorolt termékek ipari használatra.

 5    Egészségügyi termékek; fertőtlenítők.

 ( 210 ) M 10 02860

 ( 220 ) 2010.09.24.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FILM R

 ( 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; televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján, számítógép

terminálok közötti összeköttetés, üzenetekés képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 10 03097

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Capala Gabriella, Budapest (HU)

 ( 541 ) Komplettológia

 ( 511 )  5    Vitaminok, ásványi sók, menstruációs betétek.

  41    Jógatanfolyamok tartása; jógatanfolyamok oktatása.

 44    Virágterápia; fogyasztóprogramok; természetgyógyászat; szépségápolás; kozmetika; pránanadi; reiki;

pedikűr-manikűr; füladdiktológia; Körbler-teszt; kineziológia; masszázs; cranio sacrális terápia; reflexológia;
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 talpmasszázs; székmasszázs; fejmasszázs;aurafotó; SPA méregtelenítő lábfürdő.

  45    Vaszati; spirituális választerápia; Hellinger módszer családállítás; életmód tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 03279

 ( 220 ) 2010.11.03.

 ( 731 )  Bankráció Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; információknyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi

elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

életbiztosítás; részletfizetéses hitelnyújtás;takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzés.

 ( 210 ) M 10 03360

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  Tóth István, Debrecen (HU)

 Balázs István József, Gyömrő (HU)

 Fekete Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédy Attila, dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok (letölthető); számítógépek;

 számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített.

 ( 210 ) M 10 03609

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  CU-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtés, hűtés, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

  35    Fűtés, hűtés, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések kereskedelme.

  37    Fűtési és hűtési rendszerek szerelése, javítása, építkezés.

 ( 210 ) M 10 03895
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 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  ASPECTUS ARCHITECT Tervező Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 210 ) M 10 03899

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek.

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

 ( 210 ) M 10 03900

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Panaba Europe Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03901

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  dr. Szenes Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SZENES IVÁN TURNÉ

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 03907

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Kinczler Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kis- és nagykereskedése telefon és számítástechnikai eszközökkel.

  37    Számítógépek és telefonkészülékek üzembe helyezése és javítása.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03911

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Green City Future Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Greenfm

 ( 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 véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

  38    Rádióadás.

  41    Hangstúdiók szolgáltatása, rádió és televízió programok készítése, rádiós szórakoztatás, zene összeállítása.

 ( 210 ) M 11 00024

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  MM Vision Group Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek és tartozékai.

 ( 210 ) M 11 00048

 ( 220 ) 2011.01.10.

 ( 731 )  Szege György, Budapest (HU)

  ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 210 ) M 11 00054

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00060

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  Kelemen Péter, Szolnok (HU)

 Elek Péter, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások

számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba valórendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; közönségszolgálat; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok[röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

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

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegekszerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;

számítógépes nyilvántartások kezelése; számlázás; televíziós reklámozás; üzleti menedzselés előadóművészek

 részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; geológiai kutatás;

 hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

  43    Vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 00128

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Havasi:live Kommunikációs Ügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs

ügynökségek; közvéleménykutatás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok
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[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból;önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikákösszeállítása; szabadtéri hirdetés;

szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 ( 210 ) M 11 00170

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Kanyár Farkas Rita, Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások; masszázs; távgyógyászat.

 ( 210 ) M 11 00218

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

  

( 546 )

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

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

 37    Fertőtlenítés, féregirtás, mosodák, úszómedencék karbantartása, épületek belső tisztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé), vegytisztítás, tisztítógépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 11 00276

 ( 220 ) 2011.02.02.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek;

cipőkrémek; antisztatikus termékek háztartási használatra; cipészviasz, cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok;

gyógyszappanok; körömápolási cikkek;krémek cipészeknek; lábizzadásgátló szappanok; kozmetikai cikkek

 lábápoláshoz; lábápoló készítmények, amik nem tartoznak más osztályokba.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), különösen lábgomba ellen; kötszeranyagok; bőrápoló

gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; gumi gyógyászati használatra; gyógyszerek láb

megbetegedéseinek kezelésére; egészségügyi készítmények lábmegbetegedéseinek kezelésére; lábizzadás elleni

 gyógyszerek; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok.

 9    Szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.
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 10    Ortopédiai cikkek; lábbelik gyógyászati használatra; gumipólyák; lúdtalpbetétek; talpbetétek gyógyászati

 használatra; művégtagok; ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai kötések izületekre.

 25    Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fürdőpapucsok;

 fördőszandálok, fürdőcipők; lábbelik; papucsok; sportlábbelik; szandálok; talpbetétek; tornacipők; zoknik.

 ( 210 ) M 11 00307

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan 48126 (US)

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

 ( 541 ) F-150

 ( 511 )  12    Szárazföldi járművek, személygépkocsik; teherautók; gépjármű ablakok, gépjármű szélvédők, gépjármű

 emblémák; gépjármű motorok.

 ( 210 ) M 11 00318

 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Magyar Hospice Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Csapó, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jótékonysági gyűjtés.

  41    Oktatás.

  44    Egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00320

 ( 220 ) 2011.02.04.

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

 ( 541 ) EGILOK

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00321

 ( 220 ) 2011.02.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00322

 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Conclude Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONCLUDE
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 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, nyers vagy félig megmunkált nemesfémek, megmunkált nemesfémek; arany és

ötvözetei; arany nyers vagy vert, megmunkált arany; ezüst megmunkálatlan vagy vert; féldrágakövek,

 drágakövek.

 ( 210 ) M 11 00326

 ( 220 ) 2011.02.04.

 ( 731 )  Jarolics Judit Anikó, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  37    Ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhaneműk tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás].

 40    Ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok tűzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák átalakítása; ruhák

 előzsugorítása, beavatása; ruhák kitömése.

 ( 210 ) M 11 00327

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Kecskés István, Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba tápanyagok állatok számára;

 maláta, horgászáshoz szükséges etetőanyagok, halcsali.

 ( 210 ) M 11 00329

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Tóthné Kövesdi Nátália, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szekér Gyula, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

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

 ( 210 ) M 11 00330

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Medifert Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszódi Nikoletta, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; genetikaikutatás; vegyelemzés, kémiai analízis.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia; aromaterápiás

szolgáltatások; aszisztált reprodukció;betegápolási szolgáltatások; endokronológia; egészségügyi szolgáltatások;

klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások; labordiagnosztika; mesterséges

megtermékenyítési szolgáltatások; nőgyógyászat; orvosi klinikák;orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészek

 szolgáltatásai; plasztikai sebészet; pszichológus szolgáltatásai; szülészet; ultrahangdiagnosztika.

 ( 210 ) M 11 00337

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Európai Bortermelők Kft., Bátaapáti (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Patrícia, Dr. Kecskés Patrícia Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelem borokkal.

  39    Borok palackozása, raktározása, tárolása, szállítása.

  44    Szőlőtermelés,- feldolgozás, borkészítés, szőlészet, borászat, pincészet.

 ( 210 ) M 11 00342

 ( 220 ) 2011.02.07.

 ( 731 )  Európai Bortermelők Kft., Bátaapáti (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Patrícia, Dr. Kecskés Patrícia Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

 ( 541 ) HÉTFRANKOS

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 00367

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  IDG HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló villamos, filmművészeti, biztonsági- és oktató berendezések és készülékek; hang

vagy kép rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek,

automatikus és mechanikus adatfeldolgozóberendezések, mérőműszerek, számítógépek, számítógépes

 programok, számlázógépek, számológépek, elektromos vezérlőtáblák.

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

nyomdaipari termékek, könyvkötészeti cikkek, papíripari cikkek, írógépek és irodai eszközök (a bútorok
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kivételével), tanítási és oktatási anyagok (akészülékek kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek

 más osztályokba nem tartoznak); nyomdabetűk, klisék.

 35    Reklámozás, árubemutatás, dokumentáció (reklám-) rendezése, reklámok készítése, reklámújság

fénymásolással történő reprodukció, hirdetés, közönségszolgálat, plakáthirdetés, kereskedelmi ügyletek intézése,

 -adminisztrációja, irodai munkák.

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

  42    Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása.

 ( 210 ) M 11 00381

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Fókusz Globál Kft., Miskolc (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Kontaktlencse tartók; kontaklencsék; napszemüvegek; sportszemüvegek; szemlencsék; okulárok; szemüvegek

 (optika); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; optikai cikkek.

  44    Optikusok szolgáltatásai; szemvizsgálat; szemüvegkészítés.

 ( 210 ) M 11 00387

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  RES PLUS Árufuvarozó Kft., Kunszállás (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kond, dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Gépkocsival történő szállítás; járművek kölcsönzése teher szállításra; kamionos szállítás; áruk csomagolása;

áruk raktározása; áruszállítás; őrzött értékszállítás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség; szállítmányozás;

 teheráruk kirakása;teher(áru)-szállítás.

 ( 210 ) M 11 00388

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Borszéki András 90%, Veszprém (HU)

 Stricz Tamás 10%, Balatonfűzfő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; kisgéphajó és vitorlás oktatás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vitorlás

 verseny rendezés, szervezés, lebonyolítás.

 ( 210 ) M 11 00389

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Sanosan Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) ASPR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

  10    Orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.
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 ( 210 ) M 11 00390

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Máté Edit, Kozármisleny (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek).

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 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.

 ( 210 ) M 11 00391

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Sanosan Hungary Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Algoblock

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

  10    Orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 11 00393

 ( 220 ) 2011.02.11.

 ( 731 )  MERHOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz Krisztina, dr. Orosz Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÉPSÉGSZALONOK ÉJSZAKÁJA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; fényképek.

  35    Reklámozás.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 00425

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Lendvai Csaba, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Időszaki kiadványok és publikációk.

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

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, beleértve hitel- és ingatlanirodák

 üzemeltetése.

  42    Internetes szoftverfejlesztés és web-oldalak üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 11 00427

 ( 220 ) 2011.02.15.

 ( 731 )  Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina, dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00429

 ( 220 ) 2011.02.15.

 ( 731 )  Gyöngyös Taxi Kft., Markaz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 210 ) M 11 00430

 ( 220 ) 2011.02.15.

 ( 731 )  Norbi Update International Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00431

 ( 220 ) 2011.02.15.

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

 ( 541 ) Háló Sztori

 ( 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.

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

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

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

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00435

 ( 220 ) 2011.02.15.
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 ( 731 )  MIQ Logistics, LLC, Kansas 66211 (US)

 ( 300 )  85109761 2010.08.17. US

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

 ( 541 ) MIQ LOGISTICS

 ( 511 )  35    Üzleti tanácsadói szolgáltatások termék forgalmazás, működés üzemeltetési szolgáltatások, fuvarozás,

visszfuvar, ellátási lánc, termelési rendszerek és terjesztési megoldások vonatkozásában; üzlet szervezési

szolgáltatások, nevezetesen fuvar, visszfuvar,ellátó lánc szolgáltatások, ellátó lánc előre-jelzések és

összehangolás, kinálat és kereslet előrejelzések, valamint termék terjesztési eljárások szervezése; fuvarozási

szolgáltatások, nevezetesen áruk szállításának megszervezése; szállítási eljárások,nevezetesen a szállítási

szolgáltatások felhasználói számára történő megtervezése és programozása; a szállítandó csomagok számítógépes

nyilvántartása; információ vezérléssel kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen a szállítás folyamata, a

szállítólevelekés számlák elkészítése, a dokumentumok, valamint a csomagok és áruk megjelenítése a

számítógépes rendszerben, az intraneten és interneten; a szállítandó csomagok számítógépes felvétele; a szállított

áruk adatainak elektronikus továbbítása; a szárazföldi,tengeri és légi járművek adatainak elektronikus tárolása és

azok továbbítása; vámellenőrzési szolgáltatások; a dokumentumok, csomagok, áruk földi és légi fuvarozása,

szállítása, tárolása és továbbítása; rendelés teljesítése; ügyviteli és szervezésitanácsadások; kereskedelmi és ipari

szervezési szolgáltatások; import-export ügynökségek; közellátási szolgáltatások; áru fuvarozás vezérlése;

ügyviteli szolgáltatások, nevezetesen rakomány információs szolgáltatások, szállítás szervezése,szállítólevelek és

számlák elkészítése, a dokumentumok és csomagok adatainak elektronikus továbbítása számítógépes hálózaton,

 intraneten és interneten keresztül.

 39    Belföldi és nemzetközi áruszállítás földön, vizen és levegőben, valamint a szállítmány továbbítása belföldön

és nemzetközi vonatkozásban; szállítási lánc, fuvar és visszafuvar, nevezetesen iratok, csomagok, nyersanyagok

és egyéb rakományok földön, vizenés levegőben való szállítása, valamint raktározása; raktározási szolgáltatások,

nevezetesen dokumentumok, csomagok, nyersanyagok és egyéb rakományok raktározása, terjesztése,

kiválogatása, csomagolása; áruszállítás, áru raktározás; rakományszállítmányozás; rakomány továbbítás,

rakománnyal kapcsolatos közvetítői munka; áru csomagolás; szállítási ügynöki munka; a rakomány szállításával

 kapcsolatos teljes szolgáltatás bármely szállítóeszköz igénybevételével.

 ( 210 ) M 11 00440

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  HA-MI ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet SCE, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00448

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Kovács és Szalay Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Palacsinták, piskóták, snack ételek, (gabona alapú) sütemények, szendvicsek, kekszek, liszttartalmú ételek.

 ( 210 ) M 11 00454

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezet SCE, Sopron (HU)

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

 ( 541 ) KÉKFRANK

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

 ( 210 ) M 11 00463

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 11 00474

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Vidék Videó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VIVI

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00475

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Oracle International Corporation, Redwood Shores, California (US)

 ( 300 )  302011000703.9 2011.01.25. DE

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

 ( 541 ) SUPERCLUSTER

 ( 511 )  9    Számítógép hardverek és számítógép szoftverek.

 ( 210 ) M 11 00492

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  Gyöngyszöv ÁFÉSZ, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerek, háztartási vegyi áruk, ruházati cikkek, papíráruk, mezőgazdasági termékek, mezőgazdasági

 eszközök és gépek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 11 00503

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 11 00504

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Telluride Enterprises Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Spielmann Éva, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 11 00505

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  Németh Béla, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) GRAPPO

 ( 511 )   30    Édesipari termékek, különösen szőlőcukorból készült termékek, szőlőcukor tabletták.

 ( 210 ) M 11 00508

 ( 220 ) 2011.02.21.

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

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

  

( 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.

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

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

 maláta.

 ( 210 ) M 11 00516

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Jancsaris Róbert, Mohács (HU)

 ( 740 )  dr. Olt György ügyvéd, Mohács

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00540

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Cool4U Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   11    Napkollektorok.

 ( 210 ) M 11 00545

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SEJTŐR

 ( 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,

olajtartalmú készítmények étkezési zsírok,olajok gyártásához, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj,

kókuszvaj, kókusz zsír, kókuszolaj, étkezési repceolaj, pálmaolaj (ételekhez), étkezési csontolaj, szezámolaj,

 étkezési napraforgóolaj, zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez.

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

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

fűszeres mártások; majonéz,salátaöntetek, csípős szójaszósz, mustár, ecet és más izesítők, izesítők kivéve

 illóolajok, aromás készítmények ételekhez; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00546

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FLORIOL TESTŐR

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok, margarinok.

 ( 210 ) M 11 00547

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Enikő, S.B.G.K. Ügyvédi 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;

olajtartalmú készítmények étkezési zsírok,olajok gyártásához, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj,

kókuszvaj, kókusz zsír, kókuszolaj, étkezési repceolaj, pálmaolaj (ételekhez), étkezési csontolaj, szezámolaj,

 étkezési napraforgóolaj, zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez.

 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,
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fűszeres mártások; majonéz,salátaöntetek, csípős szójaszósz, mustár, ecet és más ízesítők, ízesítők kivéve

 illóolajok, aromás készítmények ételekhez; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00548

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FLORIOL OMEGA 3 & 6

 ( 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,

olajtartalmú készítmények étkezési zsírok,olajok gyártásához, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj,

kókuszvaj, kókusz zsír, kókuszolaj, étkezési repceolaj, pálmaolaj (ételekhez), étkezési csontolaj, szezámolaj,

 étkezési napraforgóolaj, zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez.

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

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

fűszeres mártások; majonéz,salátaöntetek, csípős szójaszósz, mustár, ecet és más izesítők, izesítők kivéve

 illóolajok, aromás készítmények ételekhez; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00560

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)

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

 ( 541 ) LUX

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, toalettvizek, borotvaszeszek, kölnivizek; illóolajok; dezodorok és izzadásgátlószerek;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények;

bőrápoló olajok, krémek ésoldatok; borortválkozási készítmények; borotválkozás előtti és borotválkozás utáni

készítmények; szőrtelenítő készítmények; barnító és napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és

sminkeltávolító készítmények; vazelin, ajakápoló készítmények;hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai

korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők;

 szépségmaszkok, arcpakolások.

 ( 210 ) M 11 00561

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)

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

 ( 541 ) POND'S

 ( 511 ) 3    Szappanol; illatszerek, toalettvizek, borotvaszeszek, kölnivizek; illóolajok; dezodorok és izzadásgátlószerek;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények;

bőrápoló olajok, krémek ésoldatok; borortválkozási készítmények; borotválkozás előtti és borotválkozás utáni

készítmények; szőrtelenítő készítmények; barnító és napvédő készítmények; kozmetikumok; sminkek és

sminkeltávolító készítmények; vazelin, ajakápoló készítmények;hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai

korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy impregnált tisztító korongok, törlők vagy kendők;

 szépségmaszkok, arcpakolások.

 ( 210 ) M 11 00562

 ( 220 ) 2011.02.25.
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 ( 731 )  MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver programok.

  16    Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek: különösen telefonkönyvek és szakmai névsorok.

 35    Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés; web áruházakkal kapcsolatos szolgáltatások a következő

termékekre vonatkozóan: csomagolt kávék, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes italok,

közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek(gyógynövények, biotermékek, testépítő szerek), textil (szövet,

ruházati méteráru, háztartási textiltermékek, lakástextíliák, ágyneműk, asztalterítők, törölközők, kötőfonalak,

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyagok,rövidáruk, tűk, varrócérnák,

gombok), ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikkek, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítők),

babatermékek (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikkek, babakocsik, babaülések, babaágy, babaápolási cikkek),

lábbeli- ésbőráruk, bútorok, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikkek, hangszerek, villamos

háztartási készülékek és villamossági cikkek, audió- és videóberendezések, audiovizuális termékek (zenei- és

videó felvételek, CD-k, DVD-k),telekommunikációs cikkek, könyvek, számítógépes hardver- és szoftver

termékek, illatszerek, drogéria, háztartási tisztítószerek, vegyi áruk, sportszerek, sporteszközök

(horgászfelszerelések, kempingcikkek, csónakok, kerékpárok és alkatrészek, tartozékok,lovas felszerelések,

kiegészítők), játékáruk, közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termékek (vérnyomásmérők, hallókészülékek,

ortopéd cipők, mankók), állateledelek, takarmányok, fotócikkek, optikai cikkek, kegytárgyak, kegyszerek,

egyházi cikkek,díszműáruk, műalkotások, népművészeti és iparművészeti áruk, emlék- és ajándéktárgyak,

numizmatikai termékek, kreatív-hobbi és dekorációs termékek, használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség),személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrészek és -tartozékok,

 motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok, irodagépek, -berendezések, irodabútorok.

  38    Adattovábbítás, adatközlés.

  41    Kiadói tevékenység.

 42    Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezésével és működtetésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00563

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  ÚJVILÁG MGÉSZ 100%, ABONY (HU)

 ( 541 ) ABONETT

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 00568

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Green FM Media Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

  38    Rádióadás.

  41    Hangstúdiók szolgáltatása, rádió és televízió programok készítése, rádiós szórakoztatás, zene összeállítása.

 ( 210 ) M 11 00569

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Komócsin Laura 1/2, Budapest (HU)

 Benedek Nikoletta 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baloghné Bakos Adrienn, Erdőkertes

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; konzultáció személyzeti

kérdésekben; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

 szakmai konzultációk üzleti ügyekben;üzletvezetési konzultáció.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; oktatás.

 ( 210 ) M 11 00573

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ételízesítők, paprikakrémek.

 ( 210 ) M 11 00574

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Czeglédi Réka Orsolya, Budapest (HU)

 Kovács Zoltán, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;
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 gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék, apró, zöldségsaláták.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 00577

 ( 220 ) 2011.02.28.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Orvosi és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) ASAMIX

 ( 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 00590

 ( 220 ) 2011.03.01.

 ( 731 )  Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

 ( 740 )  Lehőcz József, Kecel

 ( 541 ) Jánosik bor

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 00599

 ( 220 ) 2011.03.01.

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

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

 ( 541 ) SUN

 ( 511 ) 3    Mosószerek; mosodai célokra szolgáló készítmények és anyagok; textilöblítők; fehérítő készítmények;

 tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; szappanok.

 ( 210 ) M 11 00609

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  BELLANDOR Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Páty (HU)

  
( 546 )

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

 étkezési olajok.

 ( 210 ) M 11 00640

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  K-Ferro Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek, fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1235



 és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

 35    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 kis- és

 nagy kereskedelme.

 ( 210 ) M 11 00643

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Csabai Garabonciás Alapítvány, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) GARABONCIÁS NAPOK

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szórakoztatás, sportversenyek szervezése, szabadidős szolgáltatások, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 11 00725

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  Rafai Pál, Érd (HU)

 ( 541 ) Nálunk babra megy a játék!

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, cukor.

 ( 210 ) M 11 00742

 ( 220 ) 2011.03.16.

 ( 731 )  Andrusch János, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák

 ( 210 ) M 11 00828

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  Pápa Város Önkormányzata 100%, Pápa (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00846

 ( 220 ) 2011.03.21.

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

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZÁNTÓ TIBOR

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 11 00856

 ( 220 ) 2011.03.22.

 ( 731 )  Kőröstej Kft., Kőröstetétlen (HU)

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

 ( 541 ) PIKNIK

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek, sajt.

 ( 210 ) M 11 00907

 ( 220 ) 2011.03.24.

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

  
( 591 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzők, beléptetőrendszerek, videó

 megfigyelőrendszerek, kaputelefonok.

 ( 210 ) M 11 00909
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 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  HC Pointer Számítástechnikai Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 ( 210 ) M 11 00910

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Valencsik Ferenc, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Kriminális

 ( 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 00962

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  MEDIFERT Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Naszódi Nikoletta, Budapest

 ( 541 ) VERSYS CLINICS

 ( 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; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; vegyelemzés,kémiai analízis.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia; aromaterápiás

szolgáltatások; aszisztált reprodukció;betegápolási szolgáltatások; endokrinológia, endoszkópos sebészet;

egészségügyi szolgáltatások; klinikák; kórházi szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások;

nőgyógyászat; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészekszolgáltatásai; plasztikai sebészet;

 prekoncepcionális gondozás; pszichológus szolgáltatásai; szülészet; ultrahangos diagnosztika.

 ( 210 ) M 11 00963

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  HC DELTA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.

 ( 210 ) M 11 00964

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  dr. Sinkó Erika, Sződliget (HU)
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( 546 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00980

 ( 220 ) 2011.03.31.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 11 00982

 ( 220 ) 2011.03.31.

 ( 731 )  Olasz Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat, sportcipők.

 28    Sportfelszerelések, amelyek nem tartoznak más áruosztályba; bokszkesztyűk, bokszzsákok;

 védőfelszerelések sporthoz; amelyek nem tartoznak más áruosztályba.

  35    Sportruházat és sportfelszerelések kiskereskedelmi árusítása.

 ( 210 ) M 11 00988

 ( 220 ) 2011.04.01.

 ( 731 )  Idesüss.hu. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csákó Györgyi, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) babakassza

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

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

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

 ( 210 ) M 11 01005

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  ERGO Versicherungsguppe AG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Biztosítani annyi, mint megérteni.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

 ( 210 ) M 11 01012

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01013

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01014

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01015

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01164

 ( 220 ) 2011.04.13.

 ( 731 )  Rop Repce-olaj-pellet Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) PEELKO Pellet Előkeverék Koncentrátum
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 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára (takarmány adalékanyag).

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

 ( 210 ) M 11 01178

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi tevékenységek vendéglátási szolgáltatásra vonatkozóan.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01185

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Napmel

 ( 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 01186

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Melfen

 ( 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 01187

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Aceomel

 ( 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 01188

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Rheosolon

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;
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diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01189

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Clonamox

 ( 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 01190

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) Gerovitamin

 ( 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 01196

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és műanyag csomagolásra szolgáló termékek, nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (a

 készülékek kivételével).

 35    Nyomtatott és elektronikus -online kiadványokon, adat- és információ hordozókon a jelmondat

 megjelenítése a település reklámozásának érdekében.

 41    Azon nevelési, képzési, sport- és kulturális tevékenységek összessége, amelynek alapvető célja az emberek

 szórakoztatása.

 ( 210 ) M 11 01587

 ( 220 ) 2011.05.20.

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

 ( 541 ) EGOROPAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 01588

 ( 220 ) 2011.05.20.

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

 ( 541 ) EGIPREDON

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 11 01624

 ( 220 ) 2011.05.24.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmény.

 ( 210 ) M 11 01625

 ( 220 ) 2011.05.24.

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

 ( 541 ) STOPDIAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 111 darab közlést tartalmaz.
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