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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 08 02786
( 220 ) 2008.09.03.
( 731 ) Macrati Holdings Limited, Limassol (CY)
( 740 ) dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GAMEWORLD ROULETTE & JACKPOT
( 511 ) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

41

Szerencsejátékok, játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi 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 09 02224
( 220 ) 2009.07.28.
( 731 ) Hungler Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Spáhné dr. Szilágyi Éva ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Főzött gyümölcsökből nyert készítmények, dzsemek, lekvárok, kompótok, zselék, koncentrátumok,

fogyasztásra kész formában, amely készítmények Nagykörű és Tisza környéki termékek felhasználásával
készülnek.
( 210 ) M 09 02697
( 220 ) 2009.09.22.
( 731 ) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csermely Ágnes, 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.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 00542
( 220 ) 2010.02.18.
( 731 ) McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PÁRSZÁZAS AJÁNLAT
( 511 ) 43

Éttermi szolgáltatások.
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( 210 ) M 10 02904
( 220 ) 2010.09.29.
( 731 ) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lindner Andrea, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Magyarországról származó csokoládé alapú készítmények, csokoládék, csokoládé alapú termékek,

édességek.
( 210 ) M 10 02952
( 220 ) 2010.10.04.
( 731 ) Bács Sweety Kft., Tiszakécske (HU)
( 740 ) dr. Bozóky Imre, Kecskemét
( 541 ) AQUA RICH
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

( 210 ) M 10 03099
( 220 ) 2010.10.19.
( 731 ) Cool Media Production Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Babics Kinga, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

Diszkók (szolgáltatásai); előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás; filmvetítők

és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; helyfoglalás
show-műsorokra; klubszolgáltatások(szórakoztatás vagy oktatás); rádió- és televízióprogramok készítése;
show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; zenekarokszolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
( 210 ) M 10 03523
( 220 ) 2010.11.25.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) SOPRONI CITROM
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények, italok .
( 210 ) M 10 03524
( 220 ) 2010.11.25.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) SOPRONI NARANCS
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények, italok vonatkozásában.
( 210 ) M 10 03531
( 220 ) 2010.11.25.
( 731 ) KLS Stromberg Ltd., Nicosia (CY)
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( 740 ) Nagy Rita, Kecskemét

( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, hetilap, havilap, újság, magazin.
Újság-, magazin-, hetilap- és lapkiadás.

( 210 ) M 10 03538
( 220 ) 2010.11.25.
( 731 ) dr. Bálint Tamás, Tolna (HU)
( 740 ) dr. Esztári Csaba,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Obserware
( 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.
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.
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; tűzoltó készülékek.
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);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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 03704
( 220 ) 2010.12.09.
( 731 ) Baumit Kft., Dorog (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Silikon Top
( 511 ) 17

Tömítő-, kitömő- és szigetelő anyagok.

19

Nem fém építőanyagok; bevonatok; vakolatok; kötőanyagok.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenység.

( 210 ) M 10 03705
( 220 ) 2010.12.09.
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( 731 ) Baumit Kft., Dorog (HU)

( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 541 ) Silikat Top
( 511 ) 17

Tömítő-, kitömő- és szigetelő anyagok.

19

Nem fém építőanyagok; bevonatok; vakolatok; kötőanyagok.

35

Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing- és reklámtevékenység.

( 210 ) M 10 03752
( 220 ) 2010.12.11.
( 731 ) Gazsó Adrienn, Békésszentandrás (HU)
( 541 ) GOLD NAILS HUNGARY
( 511 ) 3
16

Kozmetikai cikkek.
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.

( 210 ) M 10 03854
( 220 ) 2010.12.20.
( 731 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Magyarországról származó tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor, valamint tisztított tojások.

( 210 ) M 10 03855
( 220 ) 2010.12.20.
( 731 ) Imolai Judit, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegedűs D. Andrea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 10 03889
( 220 ) 2010.12.22.
( 731 ) Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)
( 740 ) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr.Bérczes László ügyvéd, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Sörök csomagolására és reklámozására szolgáló papír, karton és ezen anyagokból készült termékek,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, amelyekkel a sör termékeket népszerűsítik.

32

Sörök; ízesített sörök.

41

Sörfogyasztással kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek

összefüggésben a sör eladásával és népszerűsítésével.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, összefüggésben a sör eladásával és népszerűsítésével.

( 210 ) M 10 03897
( 220 ) 2010.12.22.
( 731 ) Solnay Dénes, Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Magyar húskészítmények; szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, valamint lekvárok és tojások.

31

Magyarországon termesztett mezőgazdasági termékek különösen zöldségek és gyümölcsök.

33

Magyar alkoholtartalmú italok, különös tekintettel borok; pálinkák.

35

Magyar termékek kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; árubemutatás; magyar kereskedelmi bolthálózatok

üzemeltetése; továbbá ezzel öszefüggő reklám és marketing tevékenység.
43

Magyar termékekből készült mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekből, borokból, pálinkából

vendéglátás.
( 210 ) M 11 00049
( 220 ) 2011.01.10.
( 731 ) United Publishers Hungary Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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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 00120
( 220 ) 2011.01.19.
( 731 ) KLS Stromberg Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) Nagy Rita, Kecskemét
( 541 ) STAR REVÜ MAGAZIN
( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, hetilap, magazin.
Újság-, magazin-, hetilap- és lapkiadás.

( 210 ) M 11 00121
( 220 ) 2011.01.19.
( 731 ) KLS Stromberg Ltd., Nicosia (CY)
( 740 ) Nagy Rita, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 16
41

Nyomdaipari termékek, hetilap, magazin.
Újság-, magazin-, hetilap- és lapkiadás.

( 210 ) M 11 00162
( 220 ) 2000.06.02.
( 731 ) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)
( 740 ) ABK Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) Metro Online
( 511 ) 35

Reklámozás; üzletvezetés; marketingtevékenység; közvélemény kutatás és piackutatás; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; tanácsadás személyzeti kérdésekben; közvetítés és kereskedelmi ügyletek megkötése
mások számára; közvetítés árubeszerzésre ésértékesítésre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban;
reklámanyagok terjesztése, reklám- és marketingtevékenység ellátása harmadik személyek részére, különösen az
interneten; virtuális bevásárlóközpont üzemeltetése az interneten, azaz vásárlásimegrendelések ügyintézése,
közvetítés eladók és könyvelésük között.
41

Oktatás, nevelés, képzés; könyvek kölcsönzése; filmek kölcsönzése; újságok, folyóiratok, magazinok

kölcsönzése; könyvek, újságok és folyóiratok nyilvánosságra hozatala és kiadása.
( 210 ) M 11 00240
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Community
( 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.
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( 210 ) M 11 00242
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Hotel
( 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 00244
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Marketing
( 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 00245
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Meetings
( 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 00246
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Property
( 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 00248
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Safety
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 00249
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Security
( 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 00250
( 220 ) 2011.02.01.
( 731 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUD Services
( 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 00269
( 220 ) 2011.02.02.
( 731 ) GROTTO S.P.A., Chiuppano (IT)
( 541 ) GAS
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök; apró dísztárgyak, bizsuk;
arany ékszerek.
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; felsőkabátok, felöltők, blúzok, rövidkabátok, dzsekik, zakók,

farmernadrágok, ingek, szoknyák, csuklyák, kapucnik, sálak, melegítők, tréningruhák, harisnyák, zoknik,
melegítő felsők, nyakkendők, kalapok, svájcisapkák,barettek, nyaksálak, cipők, csizmák, papucsok.
( 210 ) M 11 00287
( 220 ) 2011.02.02.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 591 )
( 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
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; elektromos

beléptetőrendszerek, kártyaolvasók, segédolvasók, kódzárak, elektromos zárak, síktapadó elektromágneses zárak.

( 210 ) M 11 00349
( 220 ) 2011.02.08.
( 731 ) Rigó Tamás, Keszthely (HU)
Major Gergely, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, szódavíz, szódavizek, lítiumos vizek, termékek ásványvizek előállításához,

termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok).
( 210 ) M 11 00371
( 220 ) 2011.02.09.
( 731 ) Nemes Richárd, Budapest (HU)
Altschach László, Budapest (HU)
Kató András, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojások, tej- és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
32

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

gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 11 00426
( 220 ) 2011.02.14.
( 731 ) HOMÉR MÉRLEG KFT, KESZTHELY (HU)
( 541 ) MÉRLEGVÁSÁR - Minden, ami az Ön üzletébe kell!
( 511 ) 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.
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; tűzoltó készülékek.
11

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

berendezések.
( 210 ) M 11 00490
( 220 ) 2011.02.21.
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( 731 ) Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

( 546 )

( 511 ) 29

Algakivonatok étkezésre, garnéla rákok (nem élő), hal (nem élő), hal (tartósított), halból készült ételek,

halfilé, halhús emberi fogyasztásra, halkonzervek, heringek, kaviár, lazac, rákfélék, keménytestű (nem élő), sózott
hal, szardínia, tengeri rákokapró (nem élő).
( 210 ) M 11 00513
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) Szega Camembert Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kardos Éva, Budapest
( 541 ) KALMÁR GUBA
( 511 ) 30

Cukrászsütemények, sütemények.

( 210 ) M 11 00543
( 220 ) 2011.02.24.
( 731 ) Meleg Dorottya, Budapest (HU)
( 541 ) STYLEWALKER
( 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 00570
( 220 ) 2011.02.28.
( 731 ) Komócsin Laura, 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 üzletvezetésben;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben;üzletvezetési konzultáció.
( 210 ) M 11 00614
( 220 ) 2011.03.03.
( 731 ) K&H Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) K&H Biztosító
( 511 ) 36

Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek;

betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási
tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;biztosítások; csekkek hitelességének ellenőrzése; elszámolóházak;
faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések
szervezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások;hitelkártyák kibocsátása; információk
nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
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irodák [ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés; jótékonyságicélú

gyűjtések; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási
ügynökségek; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezőgazdasági ingatlanok bérlete; műtárgyak
értékbecslése; numizmatikaiértékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, kezesség; pénzalapok
elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések ; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi
igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyiszponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás;
ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helyezése; régiségek értékbecslése;
részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek [apartmanok]; széfletétszolgáltatások; takarékpénztárak;
telebank szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;
tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazásicsekkek
kibocsátása; vagyonkezelés; vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés.
( 210 ) M 11 00627
( 220 ) 2011.03.04.
( 731 ) Katona Krisztián, Budapest (HU)
( 740 ) Jankura János, Budapest
( 541 ) ISHOPPER
( 511 ) 9

Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38

Távközlés.

( 210 ) M 11 00644
( 220 ) 2011.03.04.
( 731 ) Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Győr (HU)
( 546 )
( 511 ) 16

Újság.

35

Hirdetés, reklámtevékenység, kereskedelmi vagy reklám célú kiállításszervezés, piackutatás.

41

Nyomdaipar, tanfolyami egyéb oktatás, tömegkommunkikációs tevékenység, könyv- és zeneműkiadás,

lapkiadás.
( 210 ) M 11 00657
( 220 ) 2011.03.07.
( 731 ) Magyar Mesterdetektív Szövetség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
42

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

45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00672
( 220 ) 2011.03.08.
( 731 ) Eventus Pharma Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, 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 11 00674
( 220 ) 2011.03.08.
( 731 ) Szabó Károly, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Játékkártyák.

( 210 ) M 11 00684
( 220 ) 2011.03.09.
( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 11 00685
( 220 ) 2011.03.09.
( 731 ) Víghné dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Aknesol forte
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 11 00700
( 220 ) 2011.03.09.
( 731 ) KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Dunaalmás (HU)
( 740 ) dr. Banczerowski György, Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; éghető gáz; üzemanyag; légnemű
üzemanyag-keverékek.
6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek;
fémtartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására; fémtartályok; fémtömegcikkek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; beszerzöi szolgáltatások

(áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, áruk bemutatása kommunikációs médiában,
kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek.
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlankezelés; vagyonkezelés;

értékbónok kibocsátása.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; bányaművelés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, raktározás, tárolás; termékek csomagolása;

szállítási szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00706
( 220 ) 2011.03.09.
( 731 ) Huang Hemiao, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

( 210 ) M 11 00716
( 220 ) 2011.03.10.
( 731 ) Magyar Demokrata Fórum, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

45

Politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatások, jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 11 00720
( 220 ) 2011.03.10.
( 731 ) Hungaro-Food 2009 Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Gál Ferenc, Dr. Gál Ferenc Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 29

Felvidékről származó kolbász.

35

Felvidékről származó kolbásszal kapcsolatos reklámozás, kereskedelem és adminisztráció.

39

Felvidéki kolbász szállítása, csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 11 00721
( 220 ) 2011.03.10.
( 731 ) Albadent Fogászati Magánklinika Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Szabó László, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek
(fungicidek).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, műfogak; sebészeti varratanyagok.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 11 00722
( 220 ) 2011.03.10.
( 731 ) Hungaro-Food 2009 Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Gál Ferenc, Dr. Gál Ferenc Ügyvédi Iroda, Szolnok
( 546 )

( 511 ) 29

Felvidékről származó kolbász.

35

Felvidéki kolbásszal kacsolatos reklámozás, kereskedelem és adminisztráció.

39

Felvidéki kolbász szállítása csomagolása, raktározása.

( 210 ) M 11 00727
( 220 ) 2011.03.10.
( 731 ) Ábránd-Ágynemű Kft., Sátoraljaújhely (HU)
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( 546 )

( 511 ) 18

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

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

41

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

( 210 ) M 11 00733
( 220 ) 2011.03.11.
( 731 ) Venice Projekt Kft., Pusztaszabolcs (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Icebar
( 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).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 00734
( 220 ) 2011.03.11.
( 731 ) Venice Projekt Kft., Pusztaszabolcs (HU)
( 740 ) dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Jégbár
( 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).

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 00744
( 220 ) 2011.03.12.
( 731 ) AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kft. 100%, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 26

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

művirágok.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
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41

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

( 210 ) M 11 00757
( 220 ) 2011.03.17.
( 731 ) Vulcabras/Azaleia - RS, Calcados E Artigos Esportivos S.A., Parobe, Rio Grande do Sul (BR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OLK
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 00764
( 220 ) 2011.03.17.
( 731 ) GLT Delta Épületgépészeti Kft., Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Épületgépészeti rendszerek és berendezések; fűtő-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, világító-,vízszolgáltató

berendezések, gépek, rendszerek; klímaberendezések; napkollektorok; geotermikus rendszerek, berendezések,
energiatakarékos és környezettudatosépületgépészeti berendezések.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kivitelezés.

42

Műszaki szolgáltatások; tervezői tevékenység; műszaki szakértői tevékenység; műszaki és építészeti

tervtanulmányok készítése; építési tervkészítés; építészeti és műszaki konzultáció; energiatakarékossági és
környezetvédelmi szakértői tevékenység.
( 210 ) M 11 00768
( 220 ) 2011.03.18.
( 731 ) Czeglédi Réka Orsolya, Budapest (HU)
Kovács Zoltán, Budaörs (HU)
( 541 ) GyüMix
( 511 ) 5
29

Vitaminkészítmények.
Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

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 00769
( 220 ) 2011.03.18.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PRIPACOMB
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 00770
( 220 ) 2011.03.18.
( 731 ) Andrusch János, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00794
( 220 ) 2011.03.18.
( 731 ) Fitoland Kereskedelmi és Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 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 00829
( 220 ) 2011.03.19.
( 731 ) Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Demény Péter, Budapest
( 541 ) T-Mobile Fun díjcsomag
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 00836
( 220 ) 2011.03.21.
( 731 ) Jobbágy Szabolcs, Szigetszentmiklós (HU)
ActControll Kft., Kistarcsa (HU)
( 541 ) SYT
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 00859
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) VERESTRANSZ Szállítási és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Terv
( 511 ) 34

Dohány; dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

( 210 ) M 11 00860
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) VERESTRANSZ Szállítási és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)
( 541 ) Filtol
( 511 ) 34

Dohány; dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

( 210 ) M 11 00861
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( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) Lukács Dóra Sára, Göd (HU)
( 740 ) Fábián Szilárd, Dombóvár
( 541 ) bosis
( 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.
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.

38

Távközlés.

( 210 ) M 11 00862
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) E-Business Group Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron
( 541 ) NEMARADJLE
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 00864
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) Vectra-Line 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.
( 210 ) M 11 00865
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) Vectra-Line 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.
( 210 ) M 11 00870
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) TF Hallgatókért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sándor Péter, Budapest

M1546

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) TF Napok
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 00872
( 220 ) 2011.03.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Bálint Tünde,Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Turbó Egészség
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 11 00875
( 220 ) 2011.03.23.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Szénsavas italok; energiaitalok.

( 210 ) M 11 00876
( 220 ) 2011.03.23.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 32

Szénsavas italok; energiaitalok.

( 210 ) M 11 00877
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( 220 ) 2011.03.23.
( 731 ) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Szénsavas italok; energiaitalok.

( 210 ) M 11 00895
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Tamási Tibor, Budapest (HU)
( 740 ) Korom Csilla, Győr
( 541 ) Galvanpipe System GPS
( 511 ) 1
6

Ipari termékek; anyagok keményforrasztáshoz; forrasztáshoz vegyi termékek.
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.
41

Szakmai képzés; gyakorlati képzés.

( 210 ) M 11 00896
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) ENVISIO Környezetvédelmi Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Anyagmegmunkálás.

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 00897
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Tatai Környezetvédelmi Zrt., Tata (HU)
( 740 ) dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Anyagmegmunkálás.

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 00898
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Vértesi Környezetgazdálkodási Kft., Oroszlány (HU)
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( 740 ) dr. Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga 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 tartósításáraszolgáló 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.
40

Anyagmegmunkálás.

( 210 ) M 11 00920
( 220 ) 2011.03.25.
( 731 ) Simon-Moldvay Tímea, Budapest (HU)
Wirker Csilla, Budakalász (HU)
( 740 ) dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9

Kompakt lemezek (audio-video).

16

Írószerek, könyvek, értesítések (papíráruk).

25

Pólók, ruházat, ruhaneműk.

( 210 ) M 11 00930
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Jungösterreich Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, A-6020 Innsbruck (AT)
( 541 ) VERÉB POSTA
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

28

Játékok, játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 11 00931
( 220 ) 2011.03.24.
( 731 ) Jungösterreich Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, A-6020 Innsbruck (AT)
( 541 ) OLVASÓ VERÉB
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

28

Játékok, játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés.

( 210 ) M 11 00936
( 220 ) 2011.03.28.
( 731 ) Via Logic Bt., Nagymaros (HU)
( 740 ) dr. Lukovits Péter, dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Borkaszinó
( 511 ) 38
42

Távközlés.
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.

( 210 ) M 11 00939
( 220 ) 2011.03.28.
( 731 ) Gazsó János, Szarvas (HU)
( 541 ) MEZŐMAG
( 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.
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.
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 00940
( 220 ) 2011.03.28.
( 731 ) Valencsik Ferenc, Budapest (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) Privát Kopó
( 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 00943
( 220 ) 2011.03.28.
( 731 ) Első Magyar Online Energiaügynökség Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
42

Kereskedelmi ügyletek; reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés

internetes, online energiaügynökség.
( 210 ) M 11 00944
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Phytotec Hungária Egyéb Pénzügyi Tevékenységet Folytató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Urzinol
( 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 00945
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( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Lapcom Kft., Győr (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Magazinok, revük (időszaki lapok).

( 210 ) M 11 00947
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Szerencsejáték Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 541 ) Tippvonal
( 511 ) 16

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,
poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek (bútorok kivételével).
35

Reklámozás, hirdetés, hirdetőügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41

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

lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
( 210 ) M 11 00948
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Geréby Kúria Kft., Lajosmizse (HU)
( 541 ) Geréby
( 511 ) 43

Vendéglátás, szállodaipar.

( 210 ) M 11 00949
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Geréby Kúria Kft., Lajosmizse (HU)
( 541 ) Gerébi
( 511 ) 43

Vendéglátás, szállodaipar.

( 210 ) M 11 00951
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Csernus Ágnes, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, irodai

cikkek.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

Játékok, játékszerek.

( 210 ) M 11 00954
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) Jagasics v. Csonka Hedvig, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd
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( 546 )

( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 00955
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) SANOFI AVENTIS, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Diabetes-Going Beyond Together
( 511 ) 5
9

Gyógyszerészeti készítmények diabétesz (cukorbetegség) kezelésére.
Számítógépes szoftver az adatbázis kezelésére a diabétesz területén; az internetről letölthető szoftver a

vércukorszint megjelenítésére és nyomon követésére; letölthető elektronikus kiadványok és folyóiratok
(newsletter) a diabétesz területén.
10

Orvosi eszközök és készülékek a diabétesz területén; vércukor megjelenítők, inzulin pumpák orvosi célra,

fecskendők orvosi célra.
16

Nyomtatványok, nevezetesen körlevelek, folyóiratok (newsletter), újságok, magazinok, folyóiratok,

brossúrák, prospektusok, könyvek, kalauzok és poszterek diabétesz területén.
41

Oktatási szolgáltatások a betegek és szakemberek részére a diabétesz területén, nevezetesen szemináriumok,

konferenciák, kurzusok és szakműhelyek szervezése; oktatási információt biztosító web-oldalak, online újságok,
nevezetesen blogok készítése, melyekegészségügyi és gyógyszerészeti információt szolgáltatnak a diabétesz
területén.
42

Gyógyszerészeti és orvosi kutatások, klinikai kisérletek elvégzése a diabétesz területén, számítógép szoftver

fejlesztés.
44

Orvosi és gyógyszerészeti információk és tanácsadás biztosítása a diabétesz területén; konzultációk a

diabétesz területén; a betegség kezelésével kapcsolatos program a diabétesz területén.
( 210 ) M 11 00956
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LOROPOZ
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok.

( 210 ) M 11 00957
( 220 ) 2011.03.29.
( 731 ) DSM IP Assets B.V., TE Heerlen (NL)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) NOVAMID
( 511 ) 1
17

Ipari, tudományos vegyi termékek, feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok.
Félkész gyanták, félkész műanyagok.

( 210 ) M 11 00958
( 220 ) 2011.03.30.
( 731 ) Xiang Suibin, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pethes Margit, Budapest
( 541 ) BUSIDA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 00967
( 220 ) 2011.03.30.
( 731 ) Neo Interactive Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
42

Reklámozás.
Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 210 ) M 11 00968
( 220 ) 2011.03.30.
( 731 ) Neo Interactive Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35
42

Reklámozás.
Tudományos és műszaki szolgáltatások.

( 210 ) M 11 00969
( 220 ) 2011.03.30.
( 731 ) Munkaruha Palotás Kft., Budakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 28

Küzdősport felszerelések, bőr és műbőr boxkesztyűk, lábvédők, fejvédők, férfi-női lágyékvédők, fogvédők,

bőr és műbőr boxzsákok, egyéb boxfelszerelések, boka és könyökgumik, textil boxbandázs.
( 210 ) M 11 00971
( 220 ) 2011.03.30.
( 731 ) Molnár Tanácsadó Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 00979
( 220 ) 2011.03.31.
( 731 ) TEVA Magyarország zRt., Gödöllő (HU)
( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen
( 541 ) Mexalen
( 511 ) 5

Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati
használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.
( 210 ) M 11 00985
( 220 ) 2011.03.31.
( 731 ) Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 00992
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baglyos Gergely jogtanácsos, FHB Bank Zrt., Jogi Főosztály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 00993
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baglyos Gergely jogtanácsos, FHB Bank Zrt., Jogi Főosztály, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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( 210 ) M 11 00994
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baglyos Gergely jogtanácsos, FHB Bank Zrt., Jogi Főosztály, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 00995
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Rt., Budapest (HU)
FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Baglyos Gergely jogtanácsos, FHB Bank Zrt., Jogi Főosztály, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 00997
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) COSI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fazekas István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bevásárló táskák, bőrutánzatok, dobozok bőrből vagy műbőrből, dobozok testápolószereknek, dobozok

vulkánfíberből, erszények, esernyők, gyermekhordozó táskák, hagymászó hátizsákok, irattáskák, irattáskák,
(iskolai-), irattáskák szattyánbőrből(bőrdíszműáru), iskolai irattáskák, iskolatáskák, iskolatáskák (füzeteknek,
rajzlapoknak), kerekes táskák, készletek utazásra (bőripar) kis utazóládák okmányok szállítására, kottatáskák,
ládák utazáshoz, levéltárcák, moleszkin (bőrutánzat), műbőr,napernyők, névjegytartók (levéltárcák), pénztárcák
nem nemes fémből, retikülök (kézitáskák), strandtáskák, szerszámtáskák (bőrtáskák), szerszámtáskák (héti
táskák), táborozó (kemping) zsákok, táskák (iskola-) táskák (kerekes-) táskás (úti-), táskák(bevásárlásra), táskák
kottákhoz, utazóládák, útikészletek,útikészletek (bőripar) útikofferek, útitáskák, vadász- vagy halásztáskák
(tarisznya, iszák), vadásztarisznyák, vadásztáskák, vázak kézitáskához, zsákok (háti-) hegymászóknak.
( 210 ) M 11 01000
( 220 ) 2011.04.01.
( 731 ) CHIORINO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
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elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

keltetőgépek.
( 210 ) M 11 01017
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) NEGRETRO
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, só, mustár, ecet,
fűszeres mártások, fűszerek, jég.
( 210 ) M 11 01018
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) SZERENCSI KONYHATÜNDÉR
( 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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01019
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
( 541 ) RETRO
( 511 ) 30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 11 01020
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Tisza Ajtó Kft., Debrecen (HU)
( 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
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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( 210 ) M 11 01021
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) New Perfect Pack-ing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton 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.
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 01030
( 220 ) 2011.04.04.
( 731 ) Cardinova AB, 75228 Uppsala (SE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) MEMOIL
( 511 ) 5

Diétás anyagok gyógyászati használatra; halolaj készítmények a magas vérzsírszint kezelésére és

megelőzésére; természetes gyógyszerek; tápanyag kiegészítők.
29

Étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 11 01040
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Hunguest Hotels Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HUNGUEST HOTELS
( 511 ) 41
43

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

( 210 ) M 11 01042
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Herbamedicus, s.r.o., 77900 Olomuc, Olomuc-Mesto (CZ)
( 740 ) dr. Salló Krisztina, Salló Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) IMPERIAL GYÓGYFÜVES
( 511 ) 3

Készítmények és anyagok pipere célokra, elsősorban az ezen osztályba tartozó bőrápolás céljára szolgáló

kozmetikai szerek, kozmetikai termékek és készítmények, különösen krémek, gélek, tejek, zsírok és olajok,
vitamin készítmények test kozmetikumok ésfogyás céljára, masszázs és masszírozó gélek izom- és ízületi
fájdalom enyhítésére/fáradtság megszüntetésére, valamint kondíció javításra, azonban nem gyógyító célokra.
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Vegyi, gyógyszerészeti, állatorvosi, fertőtlenítő, antiszeptikus, antibakteriális, valamint parazita elleni

termékek és készítmények, ezen osztályon belül gyógyító célokra, élelmiszer-adalékanyagok, különösen a diétás,
gyógyszerészeti, éstáplálék-kiegészítő élelmiszerek és energia élelmiszerek, köztük italok gyógyító célokra, mint
fehérje, vitamin, multi-vitamin, energia-, ion-, izotóniás italok, az adaptogénekkel dúsítottak is, (nyomelemeket
tartalmazó) ásványvizek, diétás éstáplálék-kiegészítő italok, diétás és táplálék-kiegészítő készítmények gyógyító
célokra, fehérje, vitamin, multi-vitamin, energia-, ion-, (nyomelemeket tartalmazó) ásványi anyag és
táplálék-kiegészítő készítmények gyógyító célokra, gyógyító herbateák,gyógynövények, készítmények vagy
pasztillák vagy tabletták vagy kapszulák vagy rágógumik gyógyító adalékokkal, gyógyászati célokra alkalmazott
diétás anyagok, táplálék csecsemőknek, táplálék-kiegészítők gyógyászati célokra, fehérje készítmények
vagyélelmiszerek gyógyászati célokra, a balzsamok, krémek és kenőcsök gyógyászati célokra, gyógyító olajok,
olajok gyógyászati célokra, zsírok gyógyászati célokra, gyógyító sók, tinktúrák gyógyászati célokra, vitamin és
ásványi táplálék koncentrátumformában, fehérjekoncentrátumok, mint táplálék-kiegészítők, gyógyító célokra
adaptált élelmiszerekhez, élesztő gyógyszerészeti célokra, táplálkozási vagy diétás készítmények gyógyászati
célokra napi táplálék-kiegészítőként (beleértve a fitness -készítményeket), instant ételként vagy önálló (saját)
keverékként, amely elsősorban tejporból vagy állati vagy növényi fehérjékből áll, vitaminok vagy ásványi
anyagok vagy nyomelemek vagy cukor hozzáadásával is, természetes gyógyító kivonatok, erősítő
ésantibakteriális készítmények, tonikok, gyógyszerek orvosi célokra a gyógyszerészeti termékek bőrápolásra,
gyógyhatású szirupok és emulziók, gyógyfüvekből készült kivonatok és vitaminokat, ásványi anyagokat,
nyomelemeket és gyógyfű-kivonatokat tartalmazókombinált készítmények, a fájdalom megelőzésére vagy
enyhítésére szolgáló termékek, termálvízből készült termékek gyógyító célokra.
35

Közvetítő tevékenységek, árubemutatás, interaktív kereskedelmi és értékesítési hálózatok létrehozásának

közvetítése, különböző áruk harmadik személyek javára történő gyűjtése (kivéve azok szállítását), a 3., 5., 29.,
30., 31., 32., és 33. áruosztályokonbelül, azon célból, hogy a fogyasztók számára ezen termékek kényelmes
megvizsgálását és megvásárlását lehetővé tegye, az ezen áruosztályokban említett termékek exportja és
értékesítése, az ezen áruosztályokban megjelölt - reklámokban hirdetett - termékekértékesítése, import- és
exportügynökség.
( 210 ) M 11 01044
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Hemiton Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) HARMÓNIA NEKTÁR
( 511 ) 5

Vegyes gyümölcsízű mikro rost gél C vitaminnal, áfonyával és vörös szőlőhéj kivonattal.

( 210 ) M 11 01058
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
( 541 ) Heineken Star World Tour
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italok vonatkozásában.
( 210 ) M 11 01059
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) Manooi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 11

Világító berendezések és világító készülékek, lámpák, csillárok, design kristálycsillárok, design lámpák.
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Ékszerek, apró díszítőtárgyak, bizsuk, díszek, dísztűk, drágakövek, fűlbevalók (ékszerek), karkötők

(ékszerek), karórák, láncok, (ékszerek), medalionok, medálok, melltűk, brossok, nyakkendőtűk, ékszerdobozok,
nyakláncok, tűk.
42

Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység, belsőépítészet,

divattervezés, ipari formatervezés, építési tervkészítés, építészet, iparművészeti tervezés, formatervezés,
tárgytervezés, világítótestek tervezése, designtárgyak tervezése.
( 210 ) M 11 01065
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Diabétesz-Együtt Többek Vagyunk
( 511 ) 5
9

Gyógyszerészeti készítmények a diabétesz (cukorbetegség) kezeléséhez.
Számítógépes szoftver az adatbázis kezeléséhez diabétesz területén; internetről letölthető szoftver a

vércukorszint megállapítására és ellenőrzésére; letölthető elektronikus cikkek és kiadványok a diabétesz területén.
10

Orvosi műszerek és berendezések a diabétesz területén; vércukor monitorok; inzulin pumpák orvosi célra;

fecskendők orvosi célra.
16

Nyomtatványok, nevezetesen körlevelek, folyóiratok (newsletter), újságok, magazinok, folyóiratok,

brossurák, röpiratok, könyvek, útmutatók és poszterek a diabétesz területén.
41

Oktatási szolgáltatások betegek és szakemberek számára a diabétesz területén; nevezetesen szemináriumok,

konferenciák, kurzusok és műhelyek tartása; oktatási célú web-oldalak készítése; on-line újságok, nevezetesen
egészségügyi és gyógyászatiinformációkat tartalmazó blogok a diabétesz területén.
42

Gyógyszerészeti és orvosi kutatások; klinikai kísérletek a diabétesz területén; számítógépes szoftver

fejlesztés.
44

Orvosi és gyógyszerészeti információk és tanácsadás a diabétesz területén; konzultációk a diabétesz

területén; betegségkezelői program a diabétesz területén.
( 210 ) M 11 01066
( 220 ) 2011.04.06.
( 731 ) Gadget Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Mária Margit, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9
35

Telekommunikációs, szabadidős- és sporttevékenységhez használható elektronikus eszközök.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutató; kereskedelmi és

reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; telekommunikációs,
szórakoztató, szabadidős és sporttevékenységhez használhatóelektronikus eszközök kis és nagykereskedelme.
41

Telekommunikációs, szórakoztató, szabadidő- és sporttevékenységhez használható elektronikus eszközök

kiállítások szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése; on-line elérhető termékkatalógus; időszakos
lapkiadás.
( 210 ) M 11 01077
( 220 ) 2011.04.07.
( 731 ) Villás Csaba, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kozma Péter, Kozma és Fáy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) willisport
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

35

Kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 11 01080
( 220 ) 2011.04.07.
( 731 ) Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Zsuzsanna, Csapó, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) "...mert olvasni jó!"
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01083
( 220 ) 2011.04.05.
( 731 ) Oxygen Wellness Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
( 546 )

( 511 ) 41
44

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01084
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Zhang Xin Hua, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 11 01086
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Alagút Média Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szentkirályi-Holota Szabolcs, Szentkirályi-Holota Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Energia FM
( 511 ) 35

Reklám, kiállítások, rendezvények szervezése.

38

Rádióadás; televíziós műsorszórás, távközlés.

40

Nyomdai szolgáltatás.

( 210 ) M 11 01089
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Aqua Szolgáltató Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
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( 546 )

( 511 ) 32

Szigetköz területéről származó ásványvizek, szénsavas és szénsavmentes vizek, ásványvíz-, szénsavas és

szénsavmentes víz alapú alkoholmentes italok.
35

Hirdetés, reklám, Szigetköz területéről származó ásványvizek-, szénsavas és szénsavmentes vizek, kis és

nagykereskedelme.
( 210 ) M 11 01092
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Nagy Gábor, Etyek (HU)
( 740 ) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33
39

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 11 01094
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Alfa-Mustox
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

( 210 ) M 11 01110
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) HBZ Kft., Debrecen (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

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.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 11 01112
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) Magyar Grundy UFA Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CSALFA KARMA
( 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
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Telekommunikáció, különösen teletext szolgáltatás, TV-, rádió- és kábeltelevíziós on-line műsorok

sugárzása,; on-line számítógépes szolgáltatások, különösen üzenetek gyűjtése, nyújtása és továbbítása számítógép
útján is; képek továbbítása számítógépsegítségével; e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefonálással kapcsolatos
szolgáltatások, SMS szolgáltatások, WAP szolgáltatások, MMS szolgáltatás.
41

Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és televíziós szórakoztatóműsorok; filmgyártás és

sokszorosítás, filmek bemutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang és/vagy képrögzítő
készülékekben történő gyártása,sokszorosítása, ezen hang és/vagy kép felvevőhordozók bemutatása és
kölcsönzése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegű műsorok tervezése és elkészítése;
stúdiószolgáltatások és stúdiók bérlése, ideértve a film, rádió és televíziós műsorokelkészítéséhez szükséges
felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televíziós felvevőkészülékek kölcsönzése; szabadidő és szórakoztató
központok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi előadások, állatbemutatók; színházi előadások, musical-ek;
koncertek,turnék, színházi, táncos és/vagy zenés előadások és divatbemutatók szervezése és lebonyolítása; sport
és kulturális tevékenységek, valamint versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kölcsönzése;
kereskedelmi vásárok, oktatási éskulturális célú kiállítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 11 01114
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) Herendi Miklós 100%, Budapest (HU)
( 541 ) Több is lehetsz.
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01115
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) NA-GIR Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter 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; írógépek és 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 01116
( 220 ) 2011.04.08.
( 731 ) NA-GIR Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Est Lapok Országszerte
( 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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 11 01117
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) Wang You Liang, Budapest (HU)
( 541 ) REALIZE
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01118
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) Zhang Suifei, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01120
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) GfK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Lajtos László, Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Piaci tanulmányok; piackutatás.

( 210 ) M 11 01121
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) MINITAXI Szállítási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Birkás Miklós ügyvéd, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12
35

Járművek.
Reklámozás.

( 210 ) M 11 01124
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) KAISER FOOD Élelmiszeripari Kft., Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Aryné dr. Uhry Anna, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 16

Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem
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tartoznak más osztályokba.

29

Hús és húskészítmények, húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk, töltelékáruk.

( 210 ) M 11 01125
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) PATICARD Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) PATICARE
( 511 ) 35

Üzleti ügyvitel, kártyával vagy anélkül igénybevehető törzsvásárlói szolgáltatások, törzsvásárlói kártyával

kapcsolatos szolgáltatások, kártyához kötött promóciós akciók megszervezése, működtetése és felügyelete,
vásárlási kedvet fokozó és promóciósprogramok menedzselése, a vásárlók jutalmazásával kapcsolatos programok,
a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információs és tanácsadó szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01126
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) ALFA-4 Szolgáltató Kft., Sopron (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Katalin, Sopron
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01133
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) SASO
( 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
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; elektromos
beléptetőrendszerek, kártyaolvasók, segédolvasók, kódzárak, elektromos zárak, síktapadó elektromágneses zárak.

( 210 ) M 11 01137
( 220 ) 2011.04.11.
( 731 ) Finlandia Vodka Worldwide Ltd., Helsinki (FI)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Szeszes italok, beleértve szeszpárlatokat is.
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( 210 ) M 11 01144
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Állati Áruház
( 511 ) 16

Fényképek, folyóiratok, papír- és plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak,

nyomtatványok és nyomdaipari termékek; papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,
molinok és zászlók, öntapadó címkék,pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak,
címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök
(készülékek kivételével).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing és

PR-szolgáltatások.
38

Távközlés.

( 210 ) M 11 01152
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Központ Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CYPtest
( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai eljárás és diagnosztikai szűrés.

( 210 ) M 11 01157
( 220 ) 2011.04.12.
( 731 ) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Juhász Péter,Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01161
( 220 ) 2011.04.13.
( 731 ) DELFORG Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)
( 740 ) dr. Kócsó Tünde, Kocsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.
( 210 ) M 11 01162
( 220 ) 2011.04.13.
( 731 ) C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Róbert, Szeged 6722
( 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.
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.

41

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

( 210 ) M 11 01163
( 220 ) 2011.04.13.
( 731 ) C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Róbert, Szeged 6722
( 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.
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.
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Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 11 01173
( 220 ) 2011.04.13.
( 731 ) CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Fodor János ügyvéd,Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 11 01176
( 220 ) 2011.04.14.
( 731 ) Samling Solution Consulting Kft., Budapest (HU)
Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)
FC-Pannon Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Takács Anett, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Improvers Group
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében, segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti
ügyeinek, vagy kereskedelmi funkcióinakirányításában, valamint olyan reklámügynökségek által nyújtott
szolgáltatások, amelyek főként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését
végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében.
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 01177
( 220 ) 2011.04.14.
( 731 ) Open Medical Center Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) LUMBOSIT
( 511 ) 5

Egészségügyi termékek.

10

Ortopédiai cikkek, különpárnák, párnák, háttámlák.

12

Járművek sajtolt szerkezetei, eszközök/szerkezetek/ járművek, autótartozékok, azaz autóülések, fejtámlák

autóülésekhez, üléshuzatok járművekhez, biztonsági gyermekülések jármüvekbe, fejtámaszok, ablakárnyékolók
és szélvédőernyők autókhoz.
( 210 ) M 11 01211
( 220 ) 2011.04.15.
( 731 ) Nővérbank Házi Betegápoló Szolgáltató és Közvetítő Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 41
44

Nevelés, oktatás, szakmai képzés.
Szaktanácsadás egészségügy területén, hospice ellátás.
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Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások,

nővérápoló közvetítés.
( 210 ) M 11 01217
( 220 ) 2011.04.15.
( 731 ) Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SZERELEM A LEGFÖLSŐBB SZINTEKEN
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 11 01218
( 220 ) 2011.04.15.
( 731 ) Európai Utazási Biztosító Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jilling Mihály, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 11 01225
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Miller-Ferjentsik Viola, Kistarcsa (HU)
( 740 ) dr. Szilágyi Katalin, Szilágyi Katalin 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.
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.
41

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

( 210 ) M 11 01236
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) JUMBO
( 511 ) 5

Féregirtó szerek, gombaölő szerek, gyomirtó szerek (herbicidek) kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények.
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( 210 ) M 11 01238
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Anda Present Kft., Veresegyház (HU)
( 740 ) Héjja Eszter, Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ANDA PRESENT
( 511 ) 35

Eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegekpublikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; vásárlási megrendelések ügyintézése.
39

Gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; levélben megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása; áruk

raktározása; áruszállítás; raktárbérlet; raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása.
( 210 ) M 11 01239
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
( 591 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

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.
( 210 ) M 11 01245
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Magda Ágnes, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Székely Marianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01250
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) ZELMER MARKET SP. Z O.O., Rzeszów (PL)
( 740 ) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest
( 546 )

M1569

( 511 ) 7

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Elektromos háztartási készülékek, nevezetesen keverők, mixerek, kenyér és felvágott szeletelők, elektromos

kávéőrlők, citrus facsarók, gyümölcslé-készítők, húsdarálók (gépek), többcélú élelmiszerfeldolgozók, porszívók,
porszívó szívócsövek és szívófejek,filterek porszívókhoz, polírozó berendezések, elektromos kefék, turbó kefék,
padló és szőnyeg tisztító berendezés, eszközök folyékony szennyezőanyagok eltávolítására, gőztisztítók,villamos
motorok háztartási felszerelésekhez, szívó rendszerek, villamosmotorokkal hajtott szívó rendszerek, elektromos
szívó rendszerek, többcélú elektromos szívó rendszerek, elektromos vajköpülő, húsvagdaló és húsdaráló gépek,
gépek és berendezések szőnyeg samponozására (elektromos), nem kézzel működtetett borsdarálók,elektromos
kések, elektromos ollók, porszívó csatlakozók parfümök és fertőtlenítők szórására, elektromos konzervnyitók,
vízmelegítők (gépek részei), mosógépek, vasalógépek, elektromos cipőfényező gépek, elektromos élelmiszer
feldolgozók, szemételtávolító és tároló, porszívózsákok, elektromos habverők, elektromos keverők és habverők
háztartási célokra,elektromos mosó berendezés, gépek és berendezések elektromos
viaszpolírozáshoz(elektromos), elektromos konyhafelszerelések, centrifugálistejszeparátorok, mosogatógépek,
vákuumos por kiszívó felszerelések tisztítási célokra, por eltávolító berendezések tisztítási célokra, elektromos
fűnyírók, vágók (gépek), keverők (gépek), centrifugális szárító gépek, zöldségszeletelők (gépek),húsvagdalók és
chopperek (gépek), injektáló formák (gépek részei), az előző áruk alkatrészei.
9
11

Elektromos vasalók, mérlegek.
Elektromos konyhai berendezések főzéshez, olajban sütéshez, sütéshez, pirításhoz és kávéfőzéshez,

elektromos kávé és tea gépek, espresso kávé gépek, elektromos olajsütők, hordozható fűtőberendezés, elektromos
kannák, pirítók, szendvicskészítők,hűtőberendezések italok számára, szárító berendezések, gyümölcsaszaló
berendezések, elektromos gyümölcsaszaló berendezések, légtisztító berendezések és gépek, jégkészítő gépek és
berendezések, ionizáló berendezés levegő kezelésére, elektromos sütőformák,elektromos goffri és édes
ostyakészítő gépek, elektromos túlnyomásos fazekak, láb muffok,elektromos kávé filterek, filterek ivóvízhez,
elektromos olajsütők, elektromos goffri és édes ostyakészítők, melegítő berendezések, lábmelegítők,
elektromosanmelegített főzőberendezések, mikrohullámú sütők, hajgöndörítő lámpák, hűtőgépek, légnedvesítők
központi fűtés radiátorok számára, elektromos szárítók palacktöltéshez, légmelegítők, tányérmelegítők,
vízmelegítők (berendezés), hússütő nyársak, elektromosruhaszárítók, hajszárítók, kézszárító berendezések
fürdőszobákba, elektromos szárítók, elektromos túlnyomásos edények, kenyérpirítók, vízszűrő berendezések,
fürdőszoba szerelvények, elektromos fűtőberendezés, főzőberendezés és felszerelés,légkondicionáló
berendezés,pezsgőfürdő, elektromos ventillátorok személyes használatra, lécsavarók konyhákba, fagyasztók,
alkatrészek és szerelvények az előbbi áruk számára.
( 210 ) M 11 01254
( 220 ) 2011.04.20.
( 731 ) Lénárd Gábor Balázs, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen
( 541 ) PICARO
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01255
( 220 ) 2011.04.20.
( 731 ) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) Van új a fa alatt!
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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
mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyálatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 01264
( 220 ) 2011.04.21.
( 731 ) Első Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítő készítmények; kontaktlencse-tisztító, -fertőtlenítő, -ápoló és -áztató oldatok és

készítmények; szemészeti készítmények.
9
44

Kontaktlencse tartók; kontaktlencsék; optikai cikkek; optikai lencsék; tokok kontaktlencsékhez.
Optikusok szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások.

( 210 ) M 11 01265
( 220 ) 2011.04.21.
( 731 ) Ormos Intézet zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ORMOS
( 511 ) 3

Kenőcsök, lábápoló, bőrápoló szerek, és dekorkozmetikumok, arc, láb, test és bőrápoló készítmények,

kozmetikumok.
5

Gyógyszerészeti, orvosi és egészségügyi készítmények, gyógyhatású arc, láb, test és bőrápoló szerek, diétás

élelmiszerek, étrend kiegészítő kapszulák, táplálék kiegészítő, diétás anyagok gyógyászati használatra.
10

Ortopédiai eszközök, lábbetétek, eldobható talpbetétek, talpbetétek, gyógyhatású készülékek, arc láb és bőr

kezeléséhez és ápolásához alkalmazott berendezések és eszközök.
( 210 ) M 11 01267
( 220 ) 2011.04.21.
( 731 ) Cserháti István, D-90461 Nürnberg (DE)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

újságok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok,

prospektusok, nyomtatványok, reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;
tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
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oldalak készítése; web marketing.

40

Nyomdai szolgáltatások.

( 210 ) M 11 01277
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok.

( 210 ) M 11 01281
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 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.

( 210 ) M 11 01282
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Budapest-Barcelona Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 40

Anyagmegmunkálás.

( 210 ) M 11 01286
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 5

Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények
gyógyászati használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.
29

Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra.

( 210 ) M 11 01289
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 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).
29

Tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra.

( 210 ) M 11 01290
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 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).
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; fehérje
készítmények.
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 01291
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
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( 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).
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; fehérje
készítmények.
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 01293
( 220 ) 2011.04.22.
( 731 ) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
( 740 ) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01294
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Reál Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
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,
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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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 11 01295
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Reál Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
29

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

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

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 01296
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Reál Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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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 01297
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Reál Hungária Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Terényi Attila, Oppenheim 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.
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 01300
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Róna Péter Zsolt, Kisasszond (HU)
( 740 ) dr. Csősz Zsigmond, dr. Csősz Ügyvédi Iroda, Kaposvár
( 546 )

( 511 ) 29

Sajtok.

( 210 ) M 11 01301
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Levenna Kft., Budapest (HU)
( 541 ) JAMBORI
( 511 ) 29

Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; főzött gyümölcsök.

32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; gyümölcslevek.

33

Alkoholtartalmú italok.

( 210 ) M 11 01302
( 220 ) 2011.04.26.
( 731 ) Bio MM Környezetvédelmi, Energetikai és Hulladákgazdálkodási Kft., Kalocsa (HU)
( 740 ) dr. Kiss Elemér, Forgács & Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 1

Trágya.

( 210 ) M 11 01307
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) habakuk
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
28

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

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01311
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)
( 740 ) dr. Bernáth Zsófia,Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Go2Bed
( 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; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 11 01313
( 220 ) 2011.04.18.
( 731 ) ELECTRO-CORD Kft. 100%, BUDAPEST (HU)
( 541 ) FlexCord
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
( 210 ) M 11 01324
( 220 ) 2011.04.19.
( 731 ) Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%, Budapest (HU)
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( 541 ) Nyári Csobbanás

( 511 ) 43
44

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01331
( 220 ) 2011.04.27.
( 731 ) Holland Alma Kft., Piricse (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Almából készült tartósított, szárított és főzött gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

31

Friss gyümölcsök almából.

32

Almából készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök.

( 210 ) M 11 01332
( 220 ) 2011.04.27.
( 731 ) Pénzes Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 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

Másolási szolgáltatás; ügyletek; árubemutatók; közönségszolgálat.

40

Nyomdai szolgáltatások; kötészet; papírkezelés, festés, kikészítés; nyomdászat; szakértői és tanácsadói

szolgáltatások,szakvélemények nyomdai és kiadói tevékenységekhez.
( 210 ) M 11 01339
( 220 ) 2011.04.28.
( 731 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB pezsgő
( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 210 ) M 11 01340
( 220 ) 2011.04.28.
( 731 ) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
( 740 ) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BB bor
( 511 ) 33

Borok és pezsgők.

( 210 ) M 11 01342
( 220 ) 2011.04.20.
( 731 ) Palásti József, Kunszállás (HU)
( 740 ) dr. Kardos Éva, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 30

Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; kenyér; pizzák; szendvicsek;

zsemlék.
( 210 ) M 11 01345
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Woodholzfa Kft., Városlőd (HU)
( 546 )

( 511 ) 20

Bútorok fából; ablakszerelvények fából; ajtószerelvények fából; faszerkezetek bútorokhoz; ládák, dobozok

fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.
( 210 ) M 11 01346
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Naturland Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5
30

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógy teák, étrend kiegészítők gyógyászati használatra.
Tea, kakaó, kávé, fűszerek, mártások.

( 210 ) M 11 01347
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
5
30

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Gyógy teák, étrend kiegészítők gyógyászati használatra.
Teák, kakaó, kávé, fűszerek, mártások.

( 210 ) M 11 01349
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( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház, Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 45

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

( 210 ) M 11 01352
( 220 ) 2011.04.28.
( 731 ) InterStolitsa Ltd., Moscow (RU)
( 740 ) Süle Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33

Aperitifek; brandyk; borok; lőre, csiger, whisky; vodka; gin, emésztést elősegítő italok [tömény italok és

likőrök]; koktélok; likőrök; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); gyümölcskivonatok, alkoholos; szeszes
italok; égetett szeszesitalok;mézsör; mentalikőr; gyomorkeserű [bitter] italok; rum; szaké; almaborok; rizspálinka;
alkoholos kivonatok; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos eszenciák.
( 210 ) M 11 01358
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Metro Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
( 541 ) a 2 pas
( 511 ) 16

Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, műanyag termékek csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más

osztályokéba).
35

Nagy- és kiskereskedelmi tevékenység áruházakban, vagy bevásárlóközpontokban vagy hipermarketekben,

vagy kis boltokban, vagy általános árukatalógusból postai rendelés útján, vagy telekommunikációs rendelés útján,
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vagy egy általános kereskedelmiinternetes weboldalról; hirdetés, reklámszolgáltatás, hirdető és reklámanyagok

terjesztése; árubemutatás; közvetlen postai hirdetés; piackutatás; marketing; mintadarabok szétosztása, reklám és
ösztönző rendszerek szervezése és irányítása, információtárolása és visszakeresése a kis és nagykereskedelem
területén, készlet és polcrendezés, készletellenőrzés, árucsomagolás megtervezése, termékeladás, kereskedelmi
adminisztráció, vezetői tanácsadás a franchise-témakör területén is.
36

Pénzügyi szolgáltatások.

39

Szállítási szolgáltatások.

( 210 ) M 11 01359
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Kőröstej Kft., Kőröstetétlen (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Hijji
( 511 ) 29

Sajtok, tejtermékek.

( 210 ) M 11 01360
( 220 ) 2011.04.29.
( 731 ) Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) JEDYNKA
( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
( 210 ) M 11 01379
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Brandmate Consulting Marketing Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; főleg személyek vagy

szervezetek által nyújtott szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek, vagy
kereskedelmi funkciónak irányításában,valamint olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek
főként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz
útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; főleg személyek vagy

intézmények által, a szórakoztatásra és a figyelem lekötésére irányuló szolgáltatások, különösen azok a
szolgáltatások, amelyek alapvető célja az emberekszórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódása.
42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; főleg olyan szolgáltatások,
amelyeket személyek nyújtanak,egyénileg vagy együttessen, tevékenységek komplex területeinek elméleti vagy
gyakorlati vonatkozásaival kapcsolatban.
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( 210 ) M 11 01382
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) AAL Kollega Üzletviteli Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medve M. Zsuzsanna, Medve M. Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Ékszerdobozok; ékszerek; nyakláncok [ékszerek]; órák; órák [faliórák]; apró díszítőtárgyak, bizsuk

[ékszerek]; díszek [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek].
20

Bútorok; függönyök ablakokba, belső; képkeretek; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból;

tükrök.
24

Ajtófüggönyök; arctörlők, arctörülközők textilből; asztali futók; asztali vászonneműk, nem papírból;

asztalkendők textilből; asztalterítők, nem papírból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok;
díszpárnahuzatok; falikárpitok, tapétáktextilanyagból; függönyök textilből vagy műanyagból; kenderszövetek;
kendervászon; kötött szövetek; lenszövetek; lepedők; tányéralátétek textilből; törülközők textilanyagból;
ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; zsebkendők textilanyagokból.
28

Babaruhák; játék babák; karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket.

( 210 ) M 11 01385
( 220 ) 2011.05.04.
( 731 ) Szini Béla, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Imrédy Szabolcs, Dr. Imrédy Szabolcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEDONISTA
( 511 ) 29

Kaviár; májpástétom; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag-olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; sajtok; sonka; tejtermékek.
33

Borok; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

43

Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
( 210 ) M 11 01419
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) Hungária KerHolding II. Kft., Vecsés (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok.

( 210 ) M 11 01420
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01421
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SUNDANCEPARK
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01422
( 220 ) 2011.05.06.
( 731 ) Szendrei Lajos, Budaörs (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Autóbusz közlekedés; gépkocsi bérlet; gépkocsi kölcsönzés; áruszállítás; szállítási szolgáltatások;

személyszállítás; teher(áru) szállítás; utasszállítás.
( 210 ) M 11 01424
( 220 ) 2011.05.06.
( 731 ) Cornavin Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TO WAIT
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőrtáskák, bőröndök, bőrszíjak, pénztárcák, névjegytartók, sport- és strandtáskák bőrből.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01430
( 220 ) 2011.05.06.
( 731 ) FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)
( 740 ) dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
( 541 ) Massulfix
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági vegyi termékek; trágyák.
Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

szerek (herbicidek).
31

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

vetőmagok.
( 210 ) M 11 01431
( 220 ) 2011.05.06.
( 731 ) Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

( 541 ) Angelli Rosato
( 511 ) 33

Különösen likőrök.

( 210 ) M 11 01435
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) Dr.Kamuthy Jenő 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Magyarok Világjátéka
( 511 ) 28
35

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; hirdetés;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, kongresszusok, vásárok szervezése; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; üzleti menedzselés; kereskedelmi ügyletek; sportcikkek, sportfelszerelések és sportoláshoz kapcsolódó
eszközök, felszerelések, áruk kis-és nagykereskedelme.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadások bemutatása;

kongresszusok, konferenciák, eszmecserék, sportesemények szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nevelési,
sport -és kultúrális célú kiállításokszervezése; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
egészség(védő) klubok [kondícionálás]; sport edzőtábori szolgáltatások; hazai és nemzetközi sportversenyek
rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; testnevelés.
( 210 ) M 11 01439
( 220 ) 2011.05.05.
( 731 ) LUV Style Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Exterde Anikó,Exterde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01440
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) KLASSIS-Z Biztosítási Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások,

vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk.
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Biztosítás; pénzügyi ügyletek; alkuszi ügynöki tevékenységek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi

tanácsadás.
41

Nevelés; szakmai képzések; oktatások.

( 210 ) M 11 01442
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Hunguest Hotels Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01447
( 220 ) 2011.05.09.
( 731 ) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Bdic
( 511 ) 16

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

termékek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01451
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Bárczi Erika, Püspökladány (HU)
Hargitay-Nagy Zsuzsa, Budakeszi (HU)
( 541 ) IGÉZŐ
( 511 ) 18

Bőröndök, kézitáskák, bőröndök, utazóládák [poggyász], bőrszíjak, bőrtakarók [szőrmék], bútorhuzatok

bőrből, dobozok bőrből vagy műbőrből, erszények, pénztárcák, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek
hordozására, irattáskák, aktatáskák, iskolatáskák,kalapdobozok bőrből, kézitáskák, kofferek [kis utazóládák],
ládák bőrből vagy műbőrből, levéltárcák, lótakarók, lópokrócok, névjegytartók, kártyatartók, nyeregtakarók
lovaknak, pipertáskák üresen, ruhatáskák utazáshoz, strandtáskák, takarók állatoknak,táskák [zacskók, tasakok]
csomagolásra, bőrből, utazóládák, útitáskák, vadásztáskák [vadászkellékek].
24

Ajtófüggönyök, arctörlők, arctörülközők textilből, asztali futók, asztali vászonneműk, nem papírból,

asztalkendők textilből, asztalterítők, nem papírból, bútorhuzatok textilből, bútorvédőhuzatok, díszpárnahuzatok,
falikárpitok, tapéták textilanyagból,függönyök textilből vagy műanyagból, lepedők, lobogók, mintás vászon,
párnahuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha, poháralátétek [asztalneműk], szalvéták (textilből), tányéralátétek
textilből, törülközők textilanyagból, úti takarók, plédek, vánkoshuzatok,zászlók, nem papírból, ágynemű,
ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők, zsebkendők textilanyagokból.
25

Alsószoknyák, bodyk, díszzsebkendők, dzsekik, egyenruhák, fátylak, fejfedők, kalapáruk, fejszalagok,

felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, fityulák, bőrruházat, cipőfelsőrészek, cipők, csecsemőkelengyék,
babakelengyék, fűzők [ruházat], gallérok[ruházat], ingek, jelmezek, kabátok, kalapok, kerek papi sapkák,
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készruhák, kosztümök, kötények [ruházat], kötöttáruk, lábbeli felsőrészek, mellények, muffok, karmantyúk

[ruházat], műbőr ruházat, művésznyakkendők, nadrágok, női ruhák, nyakkendők,nyaksálak, gallérvédők,
pelerinek, pénztartó övek [ruházat], pólók, pulóverek, ruhazsebek, ruházat *, ruhaneműk *, sapkák, sálak, szárik,
szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szőrmék [ruházat], tarka selyemkendők [nyaksálak], térdnadrágok,
vállkendők,nagykendők, övek [ruházat].
( 210 ) M 11 01452
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Anyukám Mondta Kft., Encs (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.
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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 01457
( 220 ) 2011.05.10.
( 731 ) Kovács Ádám, Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) Frey Julianna, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, különösen permetezőszerek, komposzt, trágyák és

keverékeikből előállított készítmények.
16

Nyomtatványok, műanyag zsákok csomagoláshoz.

44

Növénytermesztési szolgáltatások; növénytermesztési tanácsadás.

( 210 ) M 11 01470
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Savannah Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Polgár Károly, dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SAVANNAH
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 11 01471
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( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) VELUX Magyarország Fertődi Építőkomponens Kft., Fertőd (HU)
( 541 ) VELUX fénycsatorna - élvezze a napfényt minden időben!
( 511 ) 6

Csőhálózat fémből; ablakok nem fémből.

( 210 ) M 11 01472
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Kovács Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) EcoLite
( 511 ) 6

Alumínium termékek.

17

Műanyag lemezek.

35

Alumínium termékek, műanyag lemezek, gyártása, forgalmazása, kis és nagykereskedelme.

( 210 ) M 11 01474
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Profi Tető Kft., Kaposvár (HU)
( 740 ) dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
35

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből készült termékek kereskedelme.
( 210 ) M 11 01475
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) sanan
( 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
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; elektromos beléptető
rendszerek, kártyaolvasók, segédolvasók, kódzárak, elektromos zárak, síktapadó elektromágneses zárak.
( 210 ) M 11 01477
( 220 ) 2011.05.11.
( 731 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ősmíves
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01501
( 220 ) 2011.05.13.
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( 731 ) Príma Pék Finompékárú Kft., Budapest (HU)

( 740 ) dr. Felsőeöry-Paál Gabriella, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, lisztek és más gabonakészítmények, aprósütemények, liszt

alapú ételek, pizzák, szendvicsek.
37

Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása, péksütemények

és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.
43

Vendéglátás (élelmezés), élelmiszerrel ellátás, gyorsétkezők.

( 210 ) M 11 01504
( 220 ) 2011.05.13.
( 731 ) Csodaösvény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Keszthely (HU)
( 740 ) dr. Kretzer Gábor, Keszthely
( 541 ) Csodasövény
( 511 ) 31

Cserjék; fák [növények].

( 210 ) M 11 01521
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)
( 740 ) dr. Kiss Gábor, dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAJDÚ
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, sajt.

( 210 ) M 11 01523
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)
( 740 ) dr. Kiss Gábor, dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HAJDÚBÖSZ
( 511 ) 29

Tej és tejtermékek, sajt.

( 210 ) M 11 01531
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajszeszek, fogtisztító szerek.
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Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi használatra; orvosi

célokra alkalmas diétás anyagok, csecsemőtápszerek, ragtapaszok, kötöző anyagok; fogtömő anyagok, fogászati
viasz; fertőtlenítőszerek, féregirtókészítmények; fungicidek, herbicidek.
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.
35

Reklámozás; üzletvezetés; irodai tevékenység, különösen hirdetés/promóció.

( 210 ) M 11 01532
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajszeszek, fogtisztító szerek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi használatra; orvosi

célokra alkalmas diétás anyagok, csecsemőtápszerek, ragtapaszok, kötöző anyagok; fogtömő anyagok, fogászati
viasz; fertőtlenítőszerek, féregirtókészítmények; fungicidek, herbicidek.
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.
35

Reklámozás; üzletvezetés; irodai tevékenység, különösen hirdetés/promóció.

( 210 ) M 11 01533
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SEGÍTS OKOSAN!
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajszeszek, fogtisztító szerek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi használatra; orvosi

célokra alkalmas diétás anyagok, csecsemőtápszerek, ragtapaszok, kötöző anyagok; fogtömő anyagok, fogászati
viasz; fertőtlenítőszerek, féregirtókészítmények; fungicidek, herbicidek.
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,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég.
35

Reklámozás; üzletvezetés; irodai tevékenység, különösen hirdetés/promóció.

( 210 ) M 11 01534
( 220 ) 2011.05.16.
( 731 ) UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SAGA.ÖRÖM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK.
( 511 ) 30

Tea és tea termékek; nem gyógyászati célokra használatos gyógyfüves teák és főzetek

( 210 ) M 11 01535
( 220 ) 2011.05.17.
( 731 ) SUSANA Kft., Kistelek (HU)
( 740 ) dr. Szalma Renáta, Szeged
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01536
( 220 ) 2011.05.17.
( 731 ) Dohány Péter, Gyál (HU)
( 740 ) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TWIN STAR
( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek.
( 210 ) M 11 01571
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) X-Meditor Kft., Győr (HU)
( 541 ) Inno Mobilitás
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; műszaki innovációkat

demonstráló rendezvény és publikációk; a járműves műszaki innovációhoz és a mobilitáshoz kapcsolódó
programsorozat és konferencia; a járműves közép- ésfelsőfokú oktatásban tanulóknak, illetve a járműipar
területén működő civil szervezeteknek, cégeknek, vállalatoknak és alkalmazottainak szóló járműipari
rendezvényegyüttes, szakkiállítás.
( 210 ) M 11 01572
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Soós Tésztaipari Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszelet, burgonyaszirom, sültburgonya, chips, levesek, húslevesek, erőlevesek, húsleves

koncentrátumok, zöldségleves készítmények, leves készítmények, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, főtt
zöldségek, dzsemek, lekvárok,gyümölcskocsonya, tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, kandírozott
gyümölcsök, tej, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tejtermékek, vaj, vajkrémek, tojásfehérje, tojássárgája, tojások,
tojásporok, savanyú káposzta, savanyúságok.
30

Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt,

kukoricapehely, rozsliszt, rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezésihasználatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítőtartalmú termékek étkezéshez,
tésztafélék, száraztészták, tojás tartalmú tésztaféleségek, glutén mentestésztaféleségek, friss tésztaféleségek,
előfőzött tésztaféleségek, töltött tésztaféleségek, ravioli, tortelini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti,
makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sóskekszek,
kétszersültek, kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítőszerek, fűszerek, ízesítők,
fűszerkeverékek, ételízesítők, tortilla.
31

Árpa, búza, rozs, zab, kukorica, gabona magvak, feldolgozatlan rizs, korpa.

( 210 ) M 11 01573
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Soós Tésztaipari Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszelet, burgonyaszirom, sültburgonya, chips, levesek, húslevesek, erőlevesek, húsleves

koncentrátumok, zöldségleves készítmények, leves készítmények, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, főtt
zöldségek, dzsemek, lekvárok,gyümölcskocsonya, tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, kandírozott
gyümölcsök, tej, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tejtermékek, vaj, vajkrémek, tojásfehérje, tojássárgája, tojások,
tojásporok, savanyú káposzta, savanyúságok.
30

Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt,

kukoricapehely, rozsliszt, rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezésihasználatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítőtartalmú termékek étkezéshez,
tésztafélék, száraztészták, tojás tartalmú tésztaféleségek, glutén mentestésztaféleségek, friss tésztaféleségek,
előfőzött tésztaféleségek, töltött tésztaféleségek, ravioli, tortelini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti,
makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sóskekszek,
kétszersültek, kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítőszerek, fűszerek, ízesítők,
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fűszerkeverékek, ételízesítők, tortilla.

31

Árpa, búza, rozs, zab, kukorica, gabona magvak, feldolgozatlan rizs, korpa.

( 210 ) M 11 01574
( 220 ) 2011.05.19.
( 731 ) Soós Tésztaipari Kft., Vecsés (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Bundás burgonyaszelet, burgonyaszirom, sültburgonya, chips, levesek, húslevesek, erőlevesek, húsleves

koncentrátumok, zöldségleves készítmények, leves készítmények, szárított zöldségek, tartósított zöldségek, főtt
zöldségek, dzsemek, lekvárok,gyümölcskocsonya, tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, kandírozott
gyümölcsök, tej, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tejtermékek, vaj, vajkrémek, tojásfehérje, tojássárgája, tojások,
tojásporok, savanyú káposzta, savanyúságok.
30

Malomipari termékek, gabonakészítmények, búzaliszt, búzadara, gríz, árpaliszt, kukoricaliszt,

kukoricapehely, rozsliszt, rozsdara, zabliszt, zabdara, zabpehely, zab alapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, szójaliszt, tápiókaliszt étkezésihasználatra, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez és főzéséhez, süteményporok, süteménytészták, keményítőtartalmú termékek étkezéshez,
tésztafélék, száraztészták, tojás tartalmú tésztaféleségek, glutén mentestésztaféleségek, friss tésztaféleségek,
előfőzött tésztaféleségek, töltött tésztaféleségek, ravioli, tortelini, metélt tészták, nudli, galuska, spagetti,
makaróni, sütemények, aprósütemények, teasütemények, cukrászsütemények, piskóták, kekszek, sóskekszek,
kétszersültek, kovász nélküli kenyér, macesz, szendvicsek, szószok, ízesítőszerek, fűszerek, ízesítők,
fűszerkeverékek, ételízesítők, tortilla.
31

Árpa, búza, rozs, zab, kukorica, gabona magvak, feldolgozatlan rizs, korpa.

( 210 ) M 11 01599
( 220 ) 2011.05.23.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás, marketing.
Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01600
( 220 ) 2011.05.23.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ "Házhoz visszük a tudást"
( 511 ) 35

Reklámozás, marketing.
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Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01601
( 220 ) 2011.05.23.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ "Házhoz megy a tudás"
( 511 ) 35
39

Reklámozás, marketing.
Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01602
( 220 ) 2011.05.23.
( 731 ) Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ELMŰ "Házhoz visszük a tudományt"
( 511 ) 35
39

Reklámozás, marketing.
Elektromos, áramelosztás, villamos energia szállítás.

( 210 ) M 11 01615
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) Matics Zsolt, Kiskunlacháza (HU)
( 740 ) Pribélyi Szilvia, Dr. Pribélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 10

Orvosi készülékek és műszerek.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 11 01616
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MYO
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42

Divattervezés.

( 210 ) M 11 01617
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( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) FLH II Investment GmbH, Bécs (AT)
( 300 ) AM 1478/2011 2011.03.22. AT
( 740 ) dr. Tóth János, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése egy weboldal működtetésén keresztül,

kuponokkal, kedvezményekkel, ár-összehasonlításra vonatkozó információkkal, termékismertetőkkel, linkekkel
harmadik személyek kiskereskedelmi célokatszolgáló weboldalához, valamint kedvezményekre vonatkozó
információkkal.
( 210 ) M 11 01618
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) FLH II Investment GmbH, Bécs (AT)
( 300 ) AM 1455/2011 2011.03.21. AT
( 740 ) dr. Tóth János, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) DEAL LX
( 511 ) 35

Harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése egy weboldal működtetésén keresztül,

kuponokkal, kedvezményekkel, ár-összehasonlításra vonatkozó információkkal, termékismertetőkkel, linkekkel
harmadik személyek kiskereskedelmi célokatszolgáló weboldalához, valamint kedvezményekre vonatkozó
információkkal.
( 210 ) M 11 01620
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) Fonyódi Ásványvíz Kft., Fonyód (HU)
( 740 ) dr. Gyöngy Mónika ügyvéd, Budapest
( 541 ) JANA FRISSÍTŐ ÍZEI
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 11 01621
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) Ember a városban Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) Kis segítség nagy dolgokhoz
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 01622
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) Ombrello Média Kft. Ember a városban Alapítvány, Budapest (HU)

M1594

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 541 ) Foglald be a várost!

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 01628
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) DeFlorMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 1

Vegyszerek és vegyi készítmények, lágyítók, vízlágyító készítmények, vízkő eltávolító készítmények,

sósavmentes vízkőoldó, lágyítószer.
3

Tisztítók és tisztító készítmények, fehérítő készítmények, tisztító-, fényesítő-, súroló-, zsírtalanító és csiszoló

készítmények; szappanok, folyékony szappanok, kézmosó szerek, tisztítókészítmények teljes skálája
medencékhez és gyógyfürdők részére;háztartási tisztító készítmények; fehérítő készítmények és egyéb mosásra
szolgáló anyagok; tisztító, fényesítő zsírtalanító és súroló készítmények; folyékony általános tisztítószer,
folyékony surolókrém, folyékony szanitertisztító, lefolyótisztító,folyékony fertőtlenítő hatású klórtartalmú
készítmény, folyékony tisztítószer üveg felületekre, folyékony szappan, folyékony kézi mosogatószer, konyhai
alkoholbázisú gépi öblítő szer, folyékony gépi tisztítószer, citromsavas semlegesítő szer.
5

Fertőtlenítő és tisztítószerek, fertőtlenítő készítmények.

( 210 ) M 11 01631
( 220 ) 2011.05.24.
( 731 ) MOME Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOME line
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 11 01639
( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) Overland Lifestyles Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kiss M. Tibor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 11 01640
( 220 ) 2011.05.25.
( 731 ) GREIZ Bt., Szolnok (HU)
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( 546 )

( 511 ) 28

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

karácsonyfadíszek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

41

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

( 210 ) M 11 01653
( 220 ) 2011.05.26.
( 731 ) Vuelta Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékabroncsok;

kerékpár kerékagyak; kerékpár kerékküllők; kerékpár kitámasztók; kerékpár sárvédők; kerékpárcsengők;
kerékpárkerekek; kerékpárkormányok;kerékpárnyergek; kerékpárok; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák;
kerékpártámaszok; kerékpártömlők; kerékpárvázak.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; pólók; sportlábbelik; sporttrikók, zoknik, sálak, sapkák, pulóverek,

kerékpáros öltözetek.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; szórakoztatás;

időmérés sporteseményeken; konferenciák szervezése; sportversenyek szervezése; vidámparkok.
( 210 ) M 11 01698
( 220 ) 2011.06.01.
( 731 ) Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)
( 541 ) Astra Asigurari
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

( 210 ) M 11 01700
( 220 ) 2011.06.01.
( 731 ) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,, Louisville, Kentucky (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és
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zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 11 01705
( 220 ) 2011.06.02.
( 731 ) Internet4U Kft., Budapest (HU)
( 541 ) I4U
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

42

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 11 01809
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 5
30

Diabetikus cukor gyógyászati használatra.
Cukor.

( 210 ) M 11 01811
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Faircar Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 11 01816
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01817
( 220 ) 2011.06.08.
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( 731 ) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01818
( 220 ) 2011.06.08.
( 731 ) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

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

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 11 01873
( 220 ) 2011.06.15.
( 731 ) Lipóti Termálfürdő Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Lipóti ásványvíz természetes szénsavval dúsított; lipóti ásványvíz szénsavmentes természetes; lipóti

üdítőital; lipóti gyümölcsital; lipóti alkoholmentes italok; lipóti gyümölcslevek; lipóti limonádék; lipóti litiumos
vizek; lipóti szódavíz; lipótiszénsavas ital; lipóti ivóvíz.
( 210 ) M 11 01886
( 220 ) 2011.06.15.
( 731 ) Adónet.hu Üzleti Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) V Pont
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Pénzügyi ügyletek.

41

Szakmai képzés.
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( 210 ) M 11 01963
( 220 ) 2011.06.20.
( 731 ) Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) A lényeg a zsömlék között van
( 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.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 11 02007
( 220 ) 2011.06.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CALEPON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02008
( 220 ) 2011.06.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGIFACTO
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02009
( 220 ) 2011.06.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGINOBIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02010
( 220 ) 2011.06.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ELOBEX
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02011
( 220 ) 2011.06.24.
( 731 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ZOMBULAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02062
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CADELTA
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Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02063
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CALIDEM
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02064
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CAMIMBO
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02065
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) CAVELLON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02066
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) DOMELTON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02067
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) FLAMINOR
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02068
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) FLAXITERAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02069
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) INOSPOT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02070
( 220 ) 2011.07.01.
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( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

( 541 ) LAZULON
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02071
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) EGITAQUIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02072
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ERLEGIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02073
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MITRITAN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02074
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TYRZAPIL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02075
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MITANGEN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02076
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) TAGLAGIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 11 02077
( 220 ) 2011.07.01.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ZEMITEL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.
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( 210 ) M 11 02110
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ETARIA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02111
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ERINA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02112
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) LIRHA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02113
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ROSANORM
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02114
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) COHYP
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02115
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) YTRIAS
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02116
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) DRITRAQ
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02117
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) YEXIS

M1602

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02118
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) AANOLA
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02119
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02120
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02121
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02122
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02123
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02124
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )

M1603

( 511 ) 5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02125
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02126
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02127
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02128
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 11 02129
( 220 ) 2011.07.05.
( 731 ) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 306 darab közlést tartalmaz.

M1604

