
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 02893

 ( 220 ) 2008.09.16.

 ( 731 )  ugyvédkupa.hu Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ KUPA

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 08 03734

 ( 220 ) 2008.12.04.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) POLI 14

 ( 511 )  2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok.

 ( 210 ) M 09 03216

 ( 220 ) 2009.11.05.

 ( 731 )  King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STONELAP

 ( 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 09 03222

 ( 220 ) 2009.11.05.

 ( 731 )  Broadway Holiday Utazási Iroda Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 SÁR és TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA dr. Lantos Judit ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) AZ ÉLMÉNY ÖSSZEKÖT!

 ( 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.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 09 03223

 ( 220 ) 2009.11.05.

 ( 731 )  Gellér Farkas Ferenc, Budapest (HU)

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

 SÁR és TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA dr. Lantos Judit ügyvéd, Budapest
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( 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.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 10 00428

 ( 220 ) 2010.02.15.

 ( 731 )  dr. Egyházy Gábor, Csopak (HU)

 ( 740 )  dr. Törköly Éva ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) HERBAMARK

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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 10 01936

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Kovácsné dr. Nagy Emese, Nyékládháza (HU)

 ( 740 )  Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) KIP Program

 ( 511 )  16    Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony

fűzött könyvek, ceruzák, címkék, nem szövetből, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írófelszerelések,

írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papíráruk), ívek(papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír,

magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak,

naptárakletéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk

nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, papír, papíráruk, papírtartó dobozok (irodai cikkek),

plakátok, falragaszok papírból vagykartonból, poszterek, prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, tollak

 (irodai cikkek), öntapadós címkék (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok/kártyák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 35    Fénymásolás, gépírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési oldalak készítése,

import-export ügynökségek, iratmásolás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultációszemélyzeti kérdésekben, közlemények átírása,

közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi,adminisztrációja,

munkaerő toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

reklámanyagokkölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,

 reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban.

  41    Szórakoztatás; sport tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 02877

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  Kahno Alexandr, Nagykovácsi (HU)

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

  

( 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.

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

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 02897

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  Filmmúzeum Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FILM M

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38    Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

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

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

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós
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szórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 10 02967

 ( 220 ) 2010.10.05.

 ( 731 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (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.

 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 10 02977

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Marczis István, Mezőkövesd (HU)

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

 ( 541 ) Hungaromax

 ( 511 )  35    Reklámozás; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési oldalak készítése; hirdetési hely

 kölcsönzése; webes hirdetési felület értékesítése; reklámfelületek bérbeadása, különösen az interneten.

 ( 210 ) M 10 02992

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Endrődi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GYÖKÉRITATÓ

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

berendezések, különösen: csepegtetők [öntözési tartozékok]; szellőző [légkondicionáló] berendezések; vízellátási

berendezések, automata; vízellátóberendezések; vízelosztó berendezések; vízvezeték berendezések; öntözőgépek

 mezőgazdasági használatra.

 ( 210 ) M 10 03315

 ( 220 ) 2010.11.09.

 ( 731 )  Endemol U.K. plc, London W14 OEE (GB)

 ( 740 )  Lantos Mihály szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) A 40 milliós játszma

 ( 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 10 03326

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Chello Central Europe sro., Prága (CZ)
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 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEGAMAX

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan 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, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján,

számítógép terminálok közöttiösszeköttetés, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok

 biztosítása az interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

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

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televíziós-programok készítése, szinkronizálás,

 videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 10 03614

 ( 220 ) 2010.12.03.

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

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek energiaellátással és áramkereskedelemmel kapcsolatosan; kereskedelmi

adminisztráció energiaellátással és áramkereskedelemmel kapcsolatosan; irodai munkák, ideértve információk és

villamos energia fogyasztási adatok számítógépesadatbázisokba való rendezését, szerkesztését, elemzését,

értékelését, grafikus ábrázolását, mindezek megjelenítéséhez web oldal fenntartását és web oldalon

megjelenítését, és mindezek szolgáltatását vagy elérhetőségének biztosítását számítógépeshálózaton vagy

 Interneten keresztül.

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

rendezését, elemzését, értékelését; továbbá áram- és energiaszolgáltatással, valamint fogyasztással kapcsolatban

 információs, tanácsadási éskonzultációs szolgáltatások.

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

áramszolgáltatással valamint villamos energia fogyasztással kapcsolatban; mérnöki szolgáltatások valamint

energia felhasználása területén,energetikai berendezések üzemvitelének kérdéseiben, műszaki energiakoncepciók

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

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

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

szolgáltatások áramszolgáltatással és villamos energia fogyasztással kapcsolatosan; számítástechnikai

 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 10 03798

 ( 220 ) 2010.12.15.

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

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, aprósütemények, bonbonok,

cukorkák; lisztartalmú ételek, mézeskalács, piskóták, ostyák; rizslepények, rizstorták; snack ételek, sós és édes

 kekszek, sütemények, tésztafélék.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen beszerzési

szolgáltatások, eladási propaganda mások számára, on-line hirdetési tevékenység; reklámanyagok készítése és

 terjesztése; áruk bemutatása, árumintákterjesztése; reklámozás, reklám szövegek írása, szerkesztése, publikálása.

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

 ( 210 ) M 10 03885

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Bi-Drive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Bi-Drive

 ( 511 )  7    Kerékpár dinamók.

  11    Kerékpár fényszórók, lámpák.

 12    Kerékpárok és alkatrészeik; kerékabroncsok, kerékpártömlők, tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz,

 kerékpárpumpák.

 ( 210 ) M 10 03886

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Aigo Digital Technology Co., Ltd., Beijing (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes memóriák; szövegszerkesztő készülékek; számítógépek; számítógép perifériák; rögzített

számítógép szoftver; elektronikus tollak (képi megjelenítő egységek); optikai karakterolvasók; integrált áramkör

tartalmazó kártyák (okos kártyák);elektronikus zsebfordító készülékek; letölthető elektronikus kiadványok;

elektronikus információs táblák; műholdas navigációs készülékek; hordozható telefonok; hangrögzítő

berendezések; audió és videó lejátszók, mint MP3, MP4 és MP5 lejátszók; digitálisfényképkeretek; szórakoztató

készülékek külső kijelző ernyővel vagy monitorral történő használatra; hangszóródobozok; digitális

videokamerák; fülhallgatók; elektronikus oktató és tanuló berendezések; digitális fényképezőgépek; diavetítők;

vetítőgépek;mikroszkópok; elektronikus chipek; dugaszolóaljzatok, dugaszok és más elektronikus csatlakozások;

távirányító készülék; számítógépes tápegységek; riasztóberendezések; szemüvegek; galvánelemek; elektromos

 akkumulátortöltők; rajzfilmek.

 ( 210 ) M 11 00351

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Expressz Magyarország Média Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EXPRESSZ
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 ( 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 szánt műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),

nyomdabetűk; klisék; folyóiratok; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek,magazinok, revük (időszaki

lapok); plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; nyomtatványok; újságok,

 katalógusok, noteszok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokban való szerkesztése;on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése;

 szabadtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése.

  38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 11 00458

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  PICK-UP Kft., Komárom (HU)

 ( 541 ) HÍD TV

 ( 511 )  35    Televíziós reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek,

 reklámszövegek publikálása, rádiós reklámozás, hirdetési oldalak készítése.

 38    Kábeltelevíziós műsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, rádiózás, számítógép-terminálok közötti

összeköttetések, telefon-összeköttetések, telefon-szolgáltatások, televíziós műsorszórás, üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével,elektronikus levelezés, e-mail.

 41    Filmgyártás, filmstúdiók, hangstúdiók (szolgáltatásai), rádió- és televízió készülékek kölcsönzése, rádió- és

televízió programok készítése, rádiós szórakoztatás, show-műsorok, show-műsorok szervezése, (impresszárió

szolgáltatásai), szinkronizálás,szórakoztatási tárgyú információk, szórakoztatás, szövegek kiadása (nem

 reklámcélú) televíziós szórakoztatás, videofilm gyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok vágása.

 ( 210 ) M 11 00470

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  SUZUKI MOTOR CORPORATION, Shizuoka-Pref. 432-8611 (JP)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) EV-X

 ( 511 )   12    Gépkocsik, motorkerékpárok, terepjárók, valamint azok alkatrészei és tartozékai.

 ( 210 ) M 11 00526

 ( 220 ) 2011.02.22.

 ( 731 )  DUKAT d.d., Zagreb (HR)

 ( 300 )  Z20110317A 2011.02.17. HR

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; tojások, tej és tejtermékek, nagyobb részt tejet tartalmazó tejitalok, savó, margarine, vaj, vajkrém,

 fagyasztott tejszín, joghurt, kefír, sajt, kenhető sajt, tejszínhab, tejszín; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, kávé alapú italok, tea, kakaó, kakaó alapú italok, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, lisztek és más

gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, gabonapelyhek, zabpelyhek, szárított

gabona pelyhek, fagylaltok, jégkrémek, pudingok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; fűszeres mártások;

 majonéz.

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

alkoholmentes gyümölcskivonatok, zöldséglevek; szénsavas italok, pezsgőtabletták és porok; tejsavóból készült

 italok; szörpök.

 ( 210 ) M 11 00707

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Bertalan György Gergely 50%, Budapest (HU)

 Hanzel Henrik István 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ragasztóanyagok.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 210 ) M 11 00715

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    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 00830

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Demény Péter, Budapest

 ( 541 ) Kapcsolat Fun

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00880

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00904

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00917

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SZELLEMI TULAJDON BÁL

 ( 511 )  35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelemmel és reklámmal összefüggő

 adminisztráció.

  41    Nevelés, szakmai képzés; szórakozás; rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás, valamint szállodai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00933

 ( 220 ) 2011.03.28.

 ( 731 )  ART Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gönczi Anna, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 39    Magyarországgal összefüggő szállítás, különösen földgáz kiszállítása, - szállítása, - tárolása és továbbítása

vezetékeken, valamint földgáz ellátó és földgázzal kereskedő vállalat ezzel kapcsolatos szolgáltatással,

 amennyiben jelen olsztályba tartoznak;áruk csomagolása és raktározása.

 42    Magyarországgal összefüggő tudományos és műszaki szolgáltatások, továbbá az idetartozó tervezői és

kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások,

 gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás;kutatás és fejlesztés; műszaki kutatás; szakvélemények adása.

 ( 210 ) M 11 00998

 ( 220 ) 2011.04.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Bébiételek.

 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.

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

  39    Szállítás és raktározás.

  42    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 01006

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Hanzel Henrik István 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01016

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Pátria Nyomda Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) SULIKÁRTYA

 ( 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 01022

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Vadon László, Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

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

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

 42    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati

és mezőgazdasági szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása; szolgáltatások,

 amelyek nem sorolhatók más osztályba.

 ( 210 ) M 11 01026

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Hadnagy József, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Ladányi Tamás, Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda, 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
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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 01068

 ( 220 ) 2011.04.05.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Demény Péter, Budapest

 ( 541 ) Travel & Surf 3 MB

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01069

 ( 220 ) 2011.04.05.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Demény Péter, Budapest

 ( 541 ) Travel & Surf 15 MB

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01070

 ( 220 ) 2011.04.05.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Demény Péter, Budapest

 ( 541 ) Travel & Surf 100 MB

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01075

 ( 220 ) 2011.04.07.

 ( 731 )  Németh László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló fényképészeti, mozgóképi, oktatóberendezések, hangok vagy képek rögzítésére,

 továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek (CD-DVD).
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 16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

 más osztályokba), nyomdabetűk; klisék.

  35    Internetes kiskereskedelem.

 ( 210 ) M 11 01078

 ( 220 ) 2011.04.07.

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

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

 ( 541 ) LOXON

 ( 511 )  42    Kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki

tervtanulmányok készítése; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok

installációja; számítógép programok sokszorosítása;számítógép szoftver tanácsadás; számítógépek kölcsönzése;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;számítógépprogramok

korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 01100

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Tetraszelén

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01101

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Tetravit AD3E

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01102

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Tetravit AD3E Forte

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01103

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Vitamix-B

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.
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 ( 210 ) M 11 01104

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Tetrakolin

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01105

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Jolovit

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01106

 ( 220 ) 2011.04.08.

 ( 731 )  Biopol Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gesztesi Béla, Székesfehérvár

 ( 541 ) Phylamic

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 11 01171

 ( 220 ) 2011.04.13.

 ( 731 )  Procter & Gamble Company Internatinal Operations, SA, Genf, Petit-Lancy (US)

 ( 300 )  61781/2010 2010.11.01. CH

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DANGER ZONE

 ( 511 ) 3    Izzadásgátlószerek, dezodorok személyes használatra, tusfürdők, borotválkozó készítmények és illatosított

 testpermetek.

 ( 210 ) M 11 01179

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Klement Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentirmai Endre, Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNO Ajtó

 ( 511 )  19    Ajtókeretek nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák kapubéletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 aknafedlapok nem fémből; ajtókilincsek nem fémből; ajtókopogtatók nem fémből; ajtószerelvények nem fémből.

 37    Ajtókra vonatkozó építkezés; ajtókra vonatkozó javítás; ajtókra vonatkozó szerelési, beszerelési szolgáltatás.

 42    Ajtókra vonatkozó tervezői és kutatói tevékenység; ajtókra vonatkozó ipari elemző és kutató szolgáltatás;

 ajtókra vonatkozó tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01180

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Klement Péter, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szentirmai Endre, Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 591 )

 ( 511 )  19    Ajtókeretek nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák kapubéletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 aknafedlapok nem fémből; ajtókilincsek nem fémből; ajtókopogtatók nem fémből; ajtószerelvények nem fémből.

 37    Ajtókra vonatkozó építkezés; ajtókra vonatkozó javítás; ajtókra vonatkozó szerelési, beszerelési szolgáltatás.

 42    Ajtókra vonatkozó tervezői és kutatói tevékenység; ajtókra vonatkozó ipari elemző és kutató szolgáltatás;

 ajtókra vonatkozó tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01284

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ILDVR

 ( 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 01351

 ( 220 ) 2011.04.29.

 ( 731 )  Sváb-Gasztro Kft:, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztafélék.

  35    Tésztafélékkel való kereskedelem.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 11 01369

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  Smart Capital Investments AG, 6300 Zug (CH)

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

  
( 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 01376

 ( 220 ) 2011.05.03.

 ( 731 )  Herb-Pharma HU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsiros Krisztina, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Diamondceutical bőrfiatalító elixír. A ragyogó fiatalság forrása.

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01377

 ( 220 ) 2011.05.03.

 ( 731 )  Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MI ÉRTÜNK AZ ÁLLATOK NYELVÉN

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek állatok számára, samponok kedvtelésből tartott állatoknak, biocidok, biológiai

 készítmények állatgyógyászati használatra, kutya lemosószerek (öblítő), kutya mosdatószerek.

5    Parazitaölő készítmények, parazitaölő szerek, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek

 kutyáknak, állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, állatok lemosására szolgáló szerek.

 31    Italok kedvtelésből tartott állatok részére, istállótakarmány állatoknak, gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra, ehető rágcsálnivalók állatoknak, erősítő takarmány állatoknak,

dara baromfiaknak, darakeverékhaszonállatok hizlalására, halliszt állati fogyasztásra, kutyaeledelek (kekszfélék),

liszt állatoknak, madáreledelek,magvak állati fogyasztásra, széna, szépiacsont madaraknak, takarmány,

takarmányadalékok nem gyógyászati célra, takarmánypogácsa(szarvas)marháknak, táplálék kedvtelésből tartott

 állatoknak, táplálékok állatoknak, termékek állati alomhoz, tőzeg alomnak.

 ( 210 ) M 11 01378

 ( 220 ) 2011.05.03.

 ( 731 )  Nicole House Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  38    Távközlés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; divatbemutató.

 ( 210 ) M 11 01380

 ( 220 ) 2011.05.04.

 ( 731 )  Molnár Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák, pálinka tartalmú mézes szeszesitalok (mézesek), pálinka tartalmú likőrök.

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

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, ezen belül bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, kantinok,

büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar, kávéházak, motelek, panziók, szálláshely lefoglalása

 (időleges), szállásügynökségek.

 ( 210 ) M 11 01381
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 ( 220 ) 2011.05.04.

 ( 731 )  Alföld-Tabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; energiaitalok.

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 01428

 ( 220 ) 2011.05.06.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szénsavas üdítőitalok.

 ( 210 ) M 11 01432

 ( 220 ) 2011.05.06.

 ( 731 )  Klinteam Optika Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 ( 210 ) M 11 01433

 ( 220 ) 2011.05.06.

 ( 731 )  AstraZeneca UK Limited, London W2 6BD (GB)

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

 ( 541 ) LEVEPILEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 11 01438

 ( 220 ) 2011.05.06.

 ( 731 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01463

 ( 220 ) 2011.05.10.

 ( 731 )  S.O.S. Dent Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Az önfeledt mosolyért

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 berendezések.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01468

 ( 220 ) 2011.05.11.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi termékek gyógyászati használatra; gyógyiszap.

 ( 210 ) M 11 01478

 ( 220 ) 2011.05.11.

 ( 731 )  SBI PROMOTION Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 41    Sportrendezvények, bemutatók és vásárok szervezése sport, egészséges életmód, wellness, szépségápolás,

 kozmetika témakörben.

 ( 210 ) M 11 01522

 ( 220 ) 2011.05.16.

 ( 731 )  International Skorpions Group Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 01524

 ( 220 ) 2011.05.16.

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús-, húskészítmények, húskivonatok, étkezési zsírok, olajok.

 ( 210 ) M 11 01528

 ( 220 ) 2011.05.16.

 ( 731 )  BÁTOR TÁBOR Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01530

 ( 220 ) 2011.05.16.

 ( 731 )  König Fashion Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 01537

 ( 220 ) 2011.05.17.

 ( 731 )  Kézműves Magyar Ízek Kft., Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarország területéről 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.
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 30    Magyarország területéről származó 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    Magyarországi cég által nyújtott reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 210 ) M 11 01539

 ( 220 ) 2011.05.17.

 ( 731 )  Creative Nail Design, Inc., Vista, California (US)

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

 ( 541 ) CND SHELLAC

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

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

  11    Ultraibolya sugarat kibocsátó lámpák, nem orvosi célokra.

 ( 210 ) M 11 01540

 ( 220 ) 2011.05.17.

 ( 731 )  Creative Nail Design, Inc., Vista, California (US)

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

  

( 546 )

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

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

  11    Ultraibolya sugarat kibocsátó lámpák, nem orvosi célokra.

 ( 210 ) M 11 01541

 ( 220 ) 2011.05.17.

 ( 731 )  Dunai Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) A BESZÉLGETÉSEK ÉJSZAKÁJA

 ( 511 )  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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 11 01544

 ( 220 ) 2011.05.16.

 ( 731 )  Gr. Sarantis S.A., Athén (GR)

 ( 740 )  Rónayné dr. Csordás Ilona,Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek, barnító olajok (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), napolajok (száraz formula),

intenzív barnító gélek, naptejek, arckrémek napozáshoz, napozás utáni testápoló tejek, napozás utáni hidratáló

testápoló krémek, napozás utáni arcápoló stiftek az arc ézékeny bőrére, naptejek gyermekek részére, napvédő

 hajspray.

 ( 210 ) M 11 01553

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Rónási Zsolt, Lenti (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

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

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

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

elosztóberendezések 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.

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

 ( 210 ) M 11 01554

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 11 01558

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01568

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

  ( 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 01570

 ( 220 ) 2011.05.19.

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

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

 ( 541 ) RECEPTDARÁLÓ

 ( 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;
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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.

 38    Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján,

számítógép terminálok közöttiösszeköttetés, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok

 biztosítása az interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

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

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televízió-programok készítése, szinkronizálás,

 videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 11 01603

 ( 220 ) 2011.05.23.

 ( 731 )  Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Rt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsos, Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01604

 ( 220 ) 2011.05.23.

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

 ( 740 )  Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsos, Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc

 ( 541 ) ÉMÁSZ "Házhoz megy a tudás"

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01605

 ( 220 ) 2011.05.23.

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

 ( 740 )  Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsos, Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc

 ( 541 ) ÉMÁSZ "Házhoz visszük a tudást"

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01606

 ( 220 ) 2011.05.23.

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

 ( 740 )  Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsos, Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt., Miskolc

 ( 541 ) ÉMÁSZ "Házhoz visszük a tudományt"

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.
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 ( 210 ) M 11 01607

 ( 220 ) 2010.07.18.

 ( 731 )  American International Industries (General Partnership), Los Angeles, California (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Műköröm; körömápoló készítmények; köröm lakk; köröm fény; köröm fény alapozó réteg; köröm fény

 eltávolító; köröm fény fedőréteg; köröm erősítő; köröm-fény eltávolító.

 ( 210 ) M 11 01608

 ( 220 ) 2011.05.23.

 ( 731 )  GOWITEX NV, Ronse (BE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Zoknik, harisnyák.

 ( 210 ) M 11 01611

 ( 220 ) 2011.05.03.

 ( 731 )  INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Arteixo/A Coruna (ES)

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

 ( 541 ) OFTEN

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

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, órák és más időmérő eszközök; dísztűk; nyakkendő-tűk; újfajta

kulcskarikák; érmek; nemesfémből készültjelvények; nemesfémből készült cipő- és kalapdíszek;

 mandzsettagombok.

 ( 210 ) M 11 01613

 ( 220 ) 2011.05.23.

 ( 731 )  Magyar Áramszolgáltató Kft. (MÁSZ), Budapest (HU)

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos, Magyar Áramszolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) MÁSZ

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos-energia szállítása.

 ( 210 ) M 11 01626

 ( 220 ) 2011.05.24.

 ( 731 )  BRECKLAND TRADING LIMITED, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) MARSHALL

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
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 ( 210 ) M 11 01627

 ( 220 ) 2011.05.24.

 ( 731 )  BRECKLAND TRADING LIMITED, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Budai Zoltán, Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) ENTER

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 01630

 ( 220 ) 2011.05.24.

 ( 731 )  SC Perla Harghitei SA, Sancraieni (RO)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Hargita területéről származó ásványvizek.

 ( 210 ) M 11 01637

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  Tihany-Rege Kft., Tihany (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tihanyból származó marcipánból készült torta, fagylalt, cukrászsütemény, péksütemény.

  43    Tihanyhoz kapcsolódó vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 01650

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Dienes Szabolcs, Kunhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  41    Fényképészet.

 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 01652

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a promóciós

 tevékenységet.

 38    Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

 összeállítása; televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel.

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

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televízió-programok készítése, szinkronizálás,

 videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 11 01656

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Beiersdorf AG., Hamburg (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NIVEA MINDEN NAP AZ ÁPOLT BŐRÉRT EGY ÉLETEN ÁT

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek.

 35    Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; áru- és szolgáltatás bemutatók

hipermarketekben, szupermarketekben, kiskereskedésekben, áruházakban és online üzletekben; szerződések

közvetítése harmadik fél részére áruk értékesítéséreés szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan internet és

online üzletek útján; szerződések közvetítése áruk vételére és eladására, valamint szolgáltatások igénybevételére

vonatkozóan, amennyiben a 35. osztályba tartoznak; áruk kiállítása és bemutatása;kozmetikumokra és kozmetikai

szolgáltatásokra vonatkozó adat és információ gyűjtése, összeállítása, elemzése, kiválasztása, elhelyezése és

 terjesztése az interneten, amennyiben a 35. osztályba tartoznak.

 44    Haj és szépségszalon szolgáltatások, szépségápolási tanácsadás, táplálkozási tanácsadás; szaunák,

szolárium- és masszázsstúdiók üzemeltetése, egészség- és szépségápolás; manikűr; kozmetikumokra és

 kozmetikai szolgáltatásokra vonatkozó információnyújtásaz interneten.

 ( 210 ) M 11 01701

 ( 220 ) 2011.06.01.

 ( 731 )  QA Technology Company, Inc., Hampton, NH (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Áramköri táblák automatikus ellenőrzésére szolgáló teszt szondák.
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 ( 210 ) M 11 01706

 ( 220 ) 2011.06.02.

 ( 731 )  FERTILIA Agrokémiai és Logisztikai Kft., Enying (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Róbert, Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Fertilia Fertisol

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági vegyi termékek; trágyák.

5    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 01710

 ( 220 ) 2011.06.02.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01714

 ( 220 ) 2011.06.02.

 ( 731 )  HO-RA Kft., Abda (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) OBADA

 ( 511 )   30    Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég, jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.

 32    Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, ízesített víz, szénsavas üdítőitalok

és egyéb nem alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és egyéb készítmények

 italok előállításához.

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

 ( 210 ) M 11 01717

 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) BECK'S. A SÖR,AMI NEMET MONDOTT A KOMPROMISSZUMOKRA.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 35    Reklámozás beleértve a weboldalakon, valamint külső és belső falfelületeken történő megjelenítést is;

 kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 11 01718
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 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  Menyecske 15 Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 berendezések.

 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01745

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ALGOPROFEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.

 ( 210 ) M 11 01746

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ACIDOSTOP

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények; orális gyógyszerek humángyógyászati használatra; parenterális gyógyszerek humángyógyászati

 használatra; lokális gyógyszerek humángyógyászatihasználatra; kúpok.

 ( 210 ) M 11 01757

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  DentPoint Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dobozy Gábor, 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).

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01794

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

 ( 541 ) ELMŰ EnergiaNET

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01795

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

 ( 541 ) ELMŰ FiziBox

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01796

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

 ( 541 ) ELMŰ Energia Magazin

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01797

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest

 ( 541 ) ELMŰ Energia Katalógus

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01798

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ELMŰ Energia Mobil

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01804

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  RT 5 Taxi Holding Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) RT5

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 01805

 ( 220 ) 2011.06.08.

 ( 731 )  dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 01810

 ( 220 ) 2011.06.08.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Cao Zheng Yin, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01814

 ( 220 ) 2011.06.08.

 ( 731 )  A és A Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 01819

 ( 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 01820

 ( 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 01822

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Sőregi Mester Faipari Kft., Kartal (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01828

 ( 220 ) 2011.06.09.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01831

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  REANAL Finomvegyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, mezőgazdasági, kertészeti területen alkalmazott vegyi termékek.

 3    Tisztítószerek, kozmetikai készítmények.

5    Gyógyszerészeti, orvosi célra szolgáló készítmények, állategészségügyi termékek, fertőtlenítőszerek,

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 11 01879

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Múlt-kor

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01880

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Asset Management Szsolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnárné dr. Szandtner Krisztina, Budapest
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 11 01881

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Leitner Éva, Rajka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, kézi táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 01882

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) ROPOGÓS FORTÉLYOK

 ( 511 )  29    Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi- és vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat

formájában is, levesek, zselék,tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított, lekvárok (dzsemek),

kompótok; tojás; tej és tejtermékek; zöldséglevek főzéshez, paradicsomlé főzéshez; zöldséglevek készítmények;

zöldségsaláták; zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagyszárított, étkezési olajok és zsírok; hentesáruk;

húslé, mártás, szaft; leves készítmények; levesek, leves koncentrátumok, húsleves, leveskockák, erőleves,

 húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények.

 30    Gombafélék, gabonakészítményk, lisztek; élesztő, sütőporok; rizs, tésztafélék; rizs, liszt vagy gabona alapú

élelemiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; pékáruk, süteménytészta; kekszek, péksütemények

és cukrászsütemények,aprósütemények; keményítőtartalmú termékek étkezéshez; húspuhító szerek háztartási

használatra; szószok; szója szósz; ketchup; fűszerek, fűszerkeverékek, fűszeres mártások, szószok (ízesítőszerek,

fűszeres mártások), aromatizáló vagy fűszerezőkészítmények ételekhez, ételízesítő (fűszer), ehető fűszerek,

fűszerek, ízesítők; ízesítőszerek, salátaöntetek, majonéz; só, mustár; ecet; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek

 sütéséhez, főzéséhez; jég.

 ( 210 ) M 11 01883

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Yu Feng Zheng, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 11 01895

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Komjáthy Miklós, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  11    Akváriumi világítótestek, bányászlámpák, biztonsági lámpák, búvárlámpák, csillárok, csíraölő égők,

csíraölő lámpák a levegő tisztításához, irányjelző izzólámpák járművekhez, ívlámpák, izzószálak elektromos

izzókba, izzószálas égők, jármű reflektorok,járműfényszórók, kerékpár-fényszórók, kerékpárlámpák, kisülési

csövek, elektromosak, világításra, laboratóriumi égők, laboratóriumi lámpák, lampionok, lámpaernyők,

lámpaernyőtartók, lámpaoszlopok [utcai], lámpaüvegek, lámpák, lámpák csőfoglalatai,elektromos, lámpák,

elektromos, lámpák gépkocsik irányjelzőihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák járművekhez, lámpák

karácsonyfákhoz (elektromos), lámpák világításra, lámpások világításra, olajégők, olajlámpák, petróleumégők,

reflektorok, ultraibolyasugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra, vetítőlámpák, világító berendezések

és készülékek, világító berendezések légi járművekhez, világító házszámok, világítótestek járművekhez,

 villanykörték, villanykörték, elektromos, égőfejek lámpákhoz,égők, zseblámpák (elektromos).

 ( 210 ) M 11 01896

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  "Orient 21" Futárszolgálati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Zsolt, dr. Németh Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; csomagküldemények elosztása; gépkocsival

 történő szállítás; áruszállítás; postaküldemények továbbítása; raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01915

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Gesztenye Bt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 01968

 ( 220 ) 2011.06.21.

 ( 731 )  Ramirent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boross Klára, Budapest

  
( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 11 01969

 ( 220 ) 2011.06.21.

 ( 731 )  Zambelly György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 35    Járműfejlesztéssel, -javítással és -üzemeltetéssel kapcsolatos reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek

 bonyolítása.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint ezzel összefüggő tervezői és kutatói tevékenység; különös

 tekintettel járműfejlesztés; járműalkatrészfejlesztés; járművek javítással kapcsolatos fejlesztése.

 ( 210 ) M 11 01974

 ( 220 ) 2011.06.21.

 ( 731 )  Sopotnik László, Salgótarján (HU)

  

( 546 )

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

 esernyők, napernyők, utazótáskák -bőrőndök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 11 01981

 ( 220 ) 2011.06.22.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1817



 ( 731 )  Huang Jianguo, Budapest (HU)

 ( 541 ) GOLDEN GAGA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01987

 ( 220 ) 2011.06.23.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Szárazföldi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 11 02014

 ( 220 ) 2011.06.27.

 ( 731 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) METLIFE TARGET 2030 PENSION PORTFOLIO

 ( 511 )   36    Biztosítási termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, többek között nyugdíjak és befektetések.

 ( 210 ) M 11 02015

 ( 220 ) 2011.06.27.

 ( 731 )  Metropolitan Life Insurance Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) METLIFE TARGET 2040 PENSION PORTFOLIO

 ( 511 )   36    Biztosítási termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, többek között nyugdíjak és befektetések.

 ( 210 ) M 11 02061

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  Pálinkás Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tremmel Brigitta, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAGA

 ( 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.

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02078

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  Győrffy László, Budapest (HU)

 ( 541 ) VESTA.MOBI

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; számítógépes nyilvántartások kezelése; információk számítógépes
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adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógép-programozás; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára;

 kutatómotorok biztosítása az internethez.

 ( 210 ) M 11 02161

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Northfield, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HALLS Vegyél egy mély levegőt!

 ( 511 )   30    Nem gyógyhatású édességek, cukorkaáruk beleértve rágógumi.

 ( 210 ) M 11 02162

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Tatár György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02163

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Alberto-Culver USA, Inc., Melrose Park, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRESEMME

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló készítmények; hajszínezők,

hajfestékek, hajápoló oldatok, hajgöndörítő készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajspray-k, hajpúderek,

pomádék, hajlakkok, hajformázó habok, hajfények,hajzselék, haj hidratáló készítmények, hajvizek, hajvédő

készítmények, hajszárító készítmények, hajolajak, haj tonikok, hajkrémek, fürdő és/vagy tusoló készítmények;

 gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények, bőrápoló készítmények;kozmetikumok.

 ( 210 ) M 11 02173

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  CADENA HOTELERA ZENIT, S.A., TUDEELA (NAVARRA) (ES)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) ZENIT BUDAPEST PALACE

 ( 511 )  38    Kép, hang vagy bármilyen továbbításra alkalmas jel továbbítását szolgáló mindennemű kommunikácós és

távközlési szolgáltatások, így különösen számítógépes hálózatokon keresztül történő távközlési szolgáltatás;

 elektronikus levelezés, e-mail.

 39    Utazási irodai szolgáltatások; utazások szervezése; városlátogatások (turizmus), turista ügynökség;

kulturális és szabadidős utazások szervezése; utasok szállítása; hajó,-tengeri utazások szervezése, kirándulások és

 utazások; helyfoglalási szolgáltatásokutazással kapcsolatban.

 43    Szállodai szolgáltatások; szállodák, üdülők, vendégházak; éttermi szolgáltatások (ételek); kávéházak,
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éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek, gyorséttermek; általános vendéglátóipari szolgáltatás;

 ideiglenes szállások bérlete, kiadásaés foglalások.

 ( 210 ) M 11 02242

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Éva, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 02319

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02320

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02321

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02322

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02323

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02324

 ( 220 ) 2011.07.20.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02325

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02326

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02327

 ( 220 ) 2011.07.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02406

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

 ( 541 ) ROCORDEZ

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 02407

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

 ( 541 ) ROVEZIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 02408

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

 ( 541 ) FACILAX

 ( 511 ) 5    Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra vagy személyes higiénia

 céljára.

 ( 210 ) M 11 02409

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

 ( 541 ) OSMOGOL

 ( 511 ) 5    Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra vagy személyes higiénia
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 céljára.

 ( 210 ) M 11 02466

 ( 220 ) 2011.08.02.

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

 ( 541 ) TANGOLITA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 152 darab közlést tartalmaz.
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