
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 10 02606

 ( 220 ) 2010.08.30.

 ( 731 )  Balogh-Walder Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára Anna, Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CREARTIVE DESIGN

 ( 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 10 02749

 ( 220 ) 2010.09.14.

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

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

  ( 591 )

 ( 511 )   35    Elektronikus és on-line kereskedelem.

 ( 210 ) M 10 03616

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Topeco Investments Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fodor Tamás, Budapest

 ( 541 ) UNIOPASS

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

  43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00137

 ( 220 ) 2011.01.20.

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

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

 ( 541 ) ODEX

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

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

 ( 210 ) M 11 00926

 ( 220 ) 2011.03.25.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00959

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

 biztosítások; információk nyújtásabiztosítási ügyekben; pénzügyi tanácsadás.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; javítási tárgyú információk; jáműjavító műhelyek

[üzemanyag-utántöltés és karbantartás];járműfényezés; járműjavítás; járműmosás; járművek karbantartása;

 járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; kárpit(ozás) javítása.

 ( 210 ) M 11 00987

 ( 220 ) 2011.05.20.

 ( 731 )  Rebes Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; aperitifek; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; emésztést

elősegítő italok (tömény italok és likőrök); gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcskivonatok, alkoholos;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok;likőrök; pálinkák, brandyk; szeszes italok.

 ( 210 ) M 11 01023

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kagylóbeton

 ( 511 )  19    Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépülethomlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 210 ) M 11 01145

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  Pharma World Pharmaceuticals Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Worm Stop

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények.
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 ( 210 ) M 11 01159

 ( 220 ) 2011.04.12.

 ( 731 )  AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

  
( 591 )

 ( 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, gyomirtó szerek.

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 01285

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

  29    Tej és tejtermékek; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra.

 ( 210 ) M 11 01287

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

  29    Tej és tejtermékek; fehérje készítmények, és adalékok étkezési célra.

 ( 210 ) M 11 01288

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

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

 ( 210 ) M 11 01292

 ( 220 ) 2011.04.22.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok

gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

  29    Fehérje készítmények, fehérjékkel készült porok, granulátumok étkezési célra és italokhoz.

 ( 210 ) M 11 01333

 ( 220 ) 2011.04.27.

 ( 731 )  S.C. Scandia Romana S.A., Sibiu (RO)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy 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 01436

 ( 220 ) 2011.05.07.

 ( 731 )  KVINT-R Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi BIRD & BIRD Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 2    Tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; tonerek [tinták] fénymásoló gépekhez; tonerpatronok [töltve]

 nyomtatókhoz és fénymásolókhoz; festékkazetták nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez.

 16    Festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz; tintapatronok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez;

festékkazetták nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez; kellékanyagok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz,

irodagépekhez; fényhengerek/szalagok,fotóhengerek/szalagok nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez;

 képalkotó egységek nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez.

 35    Nyomtatók, fénymásolók, irodagépek kölcsönadása, bérbeadása; nyomtatók, fénymásolók, irodagépek

 üzemeltetése; nyomtatók, fénymásolók, irodagépek üzemeltetése (outsourcing keretében).

 37    Tonerpatronok újratöltése; nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való tintapatronok újratöltése,

felújítása; nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való festékkazetták újratöltése, felújítása;

nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez valófestékkazetták újragyártása, felújítása; nyomtatókhoz,

fénymásolókhoz, irodagépekhez való festékszalagok újragyártása, felújítása, festékezése; nyomtatókhoz,

fénymásolókhoz, irodagépekhez való fényhengerek/szalagok, fotóhengerek/szalagok újragyártása,felújítása;

nyomtatókhoz, fénymásolókhoz, irodagépekhez való kellékanyagok újragyártása, felújítása; nyomtatók,

 fénymásolók, irodagépek felszerelése, üzemeltetése karbantartása, javítása és felújítása.

 ( 210 ) M 11 01465

 ( 220 ) 2011.05.10.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS - trade a.s. 100%, Bratislava (SK)

 ( 740 )  Vincze Gergely, Budapest

 ( 541 ) Fly Vodka

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 11 01485

 ( 220 ) 2011.05.12.

 ( 731 )  Tokodi Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 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 01489

 ( 220 ) 2011.05.12.

 ( 731 )  ATTASE Europa Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ugrin Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01496

 ( 220 ) 2011.05.13.

 ( 731 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 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 01502

 ( 220 ) 2011.05.13.

 ( 731 )  Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CENTRUM CARDIO.Vigyázzon a szívére!

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítők.

 ( 210 ) M 11 01503

 ( 220 ) 2011.05.13.

 ( 731 )  VAILLANT GMBH, Remscheid (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos áram termelésére szolgáló készülékek és berendezések, nevezetesen a 9. osztályba tartozó

fűtőcellák; fizikai, elektromos és elektronikus mérő-, ellenőrző- és szabályozó berendezések, különösen

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1937



elektromos-, olaj fűtésű és gázfűtésű melegítő-,fűtő-, hűtő-, szárító-, szellőztető- és vízszolgáltató berendezés,

vízmelegítők, különösen átfolyó vizes rendszerű melegítők, melegvíztartályok, kombinált központi

fűtőberendezéssel ellátott vagy szervíz vízzel történő melegítő tartályok, bojlerek, égőkés hőtároló berendezések;

készülékek és berendezések az elektromos áram vezetésére, be- és kikapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására és ellenőrzésére; áramátalakítók (inverterek); alkatrészek kombinált hő- és energiatároló

 berendezésekösszeállításához, nevezetesen fűtőanyagcellák.

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

szoláris berendezések (hőtermelő berendezések), bojlerek és égők; elektromosság termelésére szolgáló

készülékek és berendezések, nevezetesenkombinált hő- és áramfejlesztő telepek, nevezetesen hőszivattyúk,

 kombinált hő- és áramfejlesztő telepek, fűtőanyagcellás fűtőberendezés.

 42    Mérnöki tevékenység, nevezetesen a termelés és összállítás fejlesztése, tervezése, kivitelezése és figyelése;

 hőtani berendezésre vonatkozó műszaki konzultáció.

 ( 210 ) M 11 01508

 ( 220 ) 2011.05.13.

 ( 731 )  Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

 Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Tibor, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01560

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Hadházi Gyula, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

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

 42    Műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; szakértői tevékenység, ipari

 elemző; gépészet, minőség ellenőrzés, számítástechnikai hardver és szoftvertervezés, valamint fejlesztés.

 ( 210 ) M 11 01562

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Kinczler Ferenc, Budapest (HU)

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

  ( 546 )
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 ( 511 )   35    Kis- és nagykereskedés telefon és számítástechnikai eszközökkel.

  37    Számítógépek és telefonkészülékek üzembe helyezése és javítása.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01563

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Kinczler Ferenc, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  37    Számítógépek és telefonkészülékek üzembe helyezése és javítása.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01579

 ( 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 01619

 ( 220 ) 2011.05.24.

 ( 731 )  Wang Mei, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 01629

 ( 220 ) 2011.05.24.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások, különösen hangüzenetek és adatok elektronikus átvitele; információ telematikai

továbbítása járművön belüli kommunikációs szolgáltatások területén vezeték nélküli jármű navigációhoz és

 követéshez.

 ( 210 ) M 11 01634
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 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  Low Price Store Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

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

 berendezések.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01635

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  PartyOnline Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01643

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  Efendioglu Demirhan, Dabas (HU)

 ( 740 )  Csuhai Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Lekvárok (dzsemek), kompótok.

  30    Cukorkák, csokoládék, kekszek, teasütemények és ostyafélék.

  32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

 ( 210 ) M 11 01644

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  Efendioglu Demirhan, Dabas (HU)

 ( 740 )  Csuhai Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, tojások, tej és tejtermékek.

 30    Cukorkák, csokoládé, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, kekszek, ostyafélék, piskóták,

 muffinok.

  32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.
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 ( 210 ) M 11 01645

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  Efendioglu Demirhan, Dabas (HU)

 ( 740 )  Csuhai Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gabonakészítmények, péksütemények, cukorkák, csokoládé, kekszek, piskóták, muffinok, ostyafélék.

 ( 210 ) M 11 01659

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Karl Altenhuber, Wien (AT)

 ( 740 )  Heinz-Dietmar Schimanko, Wien

 ( 541 ) ZYTOTEC

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; kozmetikai festékek; zsírok kozmetikai használatra; lotionok kozmetikai használatra; olajok

(kozmetikai használatra készült); pézsma; ragasztószerek kozmetikai használatra; szemöldök ápolására szolgáló

kozmetikai szerek; szemöldökceruzák;szempillakozmetikumok; szempillafesték; műszempillák; kozmetikai

ceruzák; ajakrúzsok; kozmetikai garnitúrák; kozmetikai szerek állatok számára; díszmotívumok kozmetikai

használatra; parfümök, illatszer áruk; műköröm; arctisztító/-lemosó készítmények;összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; illatszer áruk; dezodorok; illatos(ított) víz; és izzadásgátlók; szappanok; fertőtlenítő

szappanok; gyógyszappanok; dezodoráló szappanok; fürdősók; fürdő készítmények; étereszenciák;

eszenciaolajok;olajok (parfümökhöz, illatszerekhez használt); virág (illat)kivonatok; testápoló- és szépítőszerek;

olajok (pipere); olajok (tisztításra használt); arclemosó tejek; sminkek (arcfesték); make-up készítmények;

púderek; bőrápoló készítmények; (bőr)krémek;bőrvédő termékek; napozáshoz való készítmények; bőrbarnító

készítmények; szőrtelenítő készítmények; szőrtelenítő gyanta; színezékek pipere használatra; fehérítő szerek

kozmetikai használatra; bőrfehérítő krém; hajvizek/-szeszek; samponok; hajtisztítókészítmények; kenőcsök

kozmetikai használatra; hajhullámosító készítmények; tartóshullámhoz semlegesítőszerek; szájhigiénés termékek;

fogkrémek; fogfehérítő gélek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; borotválkozó

készítmények;borotvaszappanok; borotválkozási timsó; borotválkozás után használható készítmények;

 körömlakkok; körömápolási cikkek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi berendezések és műszerek; művégtagok; műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek.

  42    Kutatások a kozmetika területén és gyógyszerészeti és gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 11 01660

 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  Briomassza Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok (félig megmunkált faáruk, salak, salaktörmelék).

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba (nyers fa,

 szalmahulladék).

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01661

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1941



 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  Compaigne Gervais Danone S.A., Paris (FR)

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

 ( 541 ) DENSIA

 ( 511 )  29    Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtitalok,

habok, krémek, krémdesszertek, tejszín, vaj; sajtkrémek, sajtok, érett sajtok, penészes érett sajtok, friss sajtok és

pácolt sajtok, túró,folyékony vagy krém állagú friss sajtok; főleg tejből vagy tejtermékből készült natúr vagy

ízesített italok, főleg tejből készített tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natur vagy ízesített erjesztett tejes

 termékek; befőtt, aszalt gyümölcsök.

 ( 210 ) M 11 01662

 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  Agroszemek Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 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; kávé-,kakaó- vagy csokoládéalapú italok; emberi fogyasztásra előkészített

 gabonakészítmények (például zabpehely és más gabonafélékből való hasonló készítmények).

 ( 210 ) M 11 01663

 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) Minőség minden áron!

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

 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.
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 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.

 ( 210 ) M 11 01664

 ( 220 ) 1999.12.23.

 ( 731 )  Assembled Investments (Proprietary) Limited, Stellenbosch, Western Cape (ZA)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, nevezetesen a Dél-Afrikában található Stellenbosch megyében termelt borok.

 ( 210 ) M 11 01666

 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  Allergopharma Joachim Ganzer KG, Reinbek (DE)

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

 ( 541 ) ALLERGOVIT

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 11 01668

 ( 220 ) 2011.05.30.

 ( 731 )  Hearst Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) DO YOU SPEAK COSMO?

 ( 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; különösen elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs

szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és működtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek

 cikkek továbbítása internetútján.

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

 ( 210 ) M 11 01669

 ( 220 ) 2011.05.30.

 ( 731 )  LF Sportklub Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  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 01674

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Hoang Hai, 66601 Tisnov (CZ)

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

 ( 541 ) PETROLL SPORT

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Bőr-, műbőr-kollekció, táskák, bőröndök, esernyők, napernyők, botok, ostorok, lószerszámok, ruházati

cikkek, cipők, kalapáruk vevők számára megtekintésre és megvételre, kiskereskedelmen, nagykereskedelmen,

 katalóguson és internet kereskedelmen keresztül.

 ( 210 ) M 11 01676

 ( 220 ) 2011.05.27.

 ( 731 )  EUROPHARMA MEDICIN KFT. 100%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01678

 ( 220 ) 2011.05.31.

 ( 731 )  Fisher LLC, Washington DC (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Szélkerekek és egyéb széllel működtetett gépek.

 9    Napelemek.

 11    Klímaberendezések; napkollektorok [fűtés]; hőszivattyúk; légtisztító berendezések; LED-es

 világítótermékek.

 ( 210 ) M 11 01680

 ( 220 ) 2011.05.31.

 ( 731 )  Balaton Alapítvány, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Balogh László, Csopak
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01683

 ( 220 ) 2011.05.31.

 ( 731 )  Klinkó György, Budapest (HU)

 Laki László, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZECSKA

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

(szolgáltatásai), előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,filmszinházak üzemeltetése, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése,

fogadások tervezése [szórakoztatás], hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók szolgáltatásai, helyfoglalás

show-műsorokra, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások[szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás, on-line elérhető elektronikus publikációk [nemletölthetők], on-line

játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása,színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk,

televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevő

készülékek kölcsönzése, videoszalagokkölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés,

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene öszzeállítása, zenekarok

 szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, varieték, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 11 01684

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

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

  
( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01685

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

 ( 740 )  Soósné dr. Endrész Etelka jogtanácsos,Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest
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( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01687

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

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

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01688

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

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

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01690

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01692

 ( 220 ) 2011.05.31.

 ( 731 )  Dinka Norbert, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  dr. Dániel Csaba Imre, Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01695

 ( 220 ) 2011.06.01.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott sajtó(kommunikáció).

  35    Reklámozás, reklámdekorációs anyagok készítése, reklámanyagok.

 ( 210 ) M 11 01696

 ( 220 ) 2011.06.01.

 ( 731 )  BIO-VET Kft., Tiszatelek (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01743

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  ifj. Baksa Mihály, Gyál (HU)

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01823

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01827

 ( 220 ) 2011.06.09.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
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 ( 541 ) Élesen más!

 ( 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 01829

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Danube Energy Ventures Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás ügyvéd, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 01830

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  ONLY ONE Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  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 01835

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Urbán & Urbán Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Várnai Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 01840

 ( 220 ) 2008.02.04.

 ( 731 )  General Motors LLC, Detroit, Michigan (US)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 541 ) COLORADO

 ( 511 )  12    Gépjárművek és azok alkatrészei lakókocsik, mobil lakókocsik, vontatott lakókocsik, rögzített lakókocsik,

összecsukható lakókocsik, kétéltű lakókocsik, téli lakókocsik, állandó tartózkodásra szolgáló lakókocsik, mobil

otthonok, fedett kocsik, vontatók,állandó tartózkodásra szolgáló vontatók, vontatott lakókocsik, motoros

 otthonok, lakóautók kivételével.

 ( 210 ) M 11 01843

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Hungaropharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Kristóf, Ujfalussy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRIFOLIUM

 ( 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).

 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 01844

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Neosec Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) neosec

 ( 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; tűzoltókészülékek; elektromos

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

 ( 210 ) M 11 01848

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Philip Morris Brands SÁRL, Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 11 01852

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány; szivarok; cigarettaszűrők; cigarettatartók és cigarettatárcák; hamutartók

 dohányosoknak, gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettapapír; pipák.

 ( 210 ) M 11 01853

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretták; dohány; szivarok; cigarettaszűrők; cigarettatartók és cigarettatárcák; hamutartók

 dohányosoknak, gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettapapír; pipák.

 ( 210 ) M 11 01856

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Sárkány Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 11 01860

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Teleki János, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) EVIDA TRANS
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 ( 511 )  39    Szállítás; belföldi és nemzetközi árufuvarozás; áruk csomagolása és raktározása; fuvarszervezés, speditőri

 tevékenység, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 01863

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  Varga Zoltán, Győr (HU)

 Szekér Alexandra, Pápa (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információszolgáltatás és tanácsadás sexshop termékek - beleértve, fehérnemű és egyéb ruházati-,

műanyag-, gumi termékek, játékok, videokazetták, filmek és magazinok, síkosítók, masszázsolajok, gélek - terén,

 mindezen termékek kis- és nagy, csomagküldő,valamint e-kereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 01865

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Optilux

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

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

 ( 210 ) M 11 01866

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Bio-Lux

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

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

 ( 210 ) M 11 01867

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Arilux

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

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

 ( 210 ) M 11 01870

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  Gulliver Office Kft., Sopron (HU)
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 ( 740 )  dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; 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 01871

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  Gulliver Office Kft., Sopron (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; 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 01872

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  Gulliver Office Kft., Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; 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 01874

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Brilliance Ipari Tisztítószer Gyártó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek; súrolószerek, mosásra szolgáló anyagok; fényesítő szerek; fehérítő készítmények; szappanok;

 kozmetikai cikkek; hajmosó szerek.

  11    Háztartási gépek.

  14    Ékszerek.

 ( 210 ) M 11 01875

 ( 220 ) 2011.06.15.
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 ( 731 )  Brilliance Ipari Tisztítószer Gyártó Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek; súrolószerek, mosásra szolgáló anyagok; fényesítő szerek; fehérítő készítmények; szappanok;

 kozmetikai cikkek; hajmosó szerek.

 ( 210 ) M 11 01876

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  Brilliance Ipari Tisztítószer Gyártó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari eljárásoknál alkalmazott zsírtalanító készítmények; ipari vegyi termékek.

 3    Tisztítószerek; súrolószerek; mosásra szolgáló anyagok; fényesítő szerek.

 ( 210 ) M 11 01878

 ( 220 ) 2011.06.15.

 ( 731 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Géza, Taksony

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) rendszerek.

  42    Hardver és szoftver tervezés, fejlesztés.

 ( 210 ) M 11 01898

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Chipland Számítástechnikai Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szekeres Zsuzsa Nóra, Miskolc

 ( 541 ) CHIPLAND

 ( 511 ) 9    Egér (informatikai); elektronikus hirdetőtáblák elektronikus jeladók; elektronikus zsebfordítógépek;

fax-berendezések; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fényceruzák (vizuális kijelzőkhöz, displayekhez);

fénycsövek reklámcélokra; fényelemek;fényképezőgépek; fénymásoló gépek; filmkamerák; hajlékony (floppy)

lemezek; hangfelvevő készülékek; hangfelvételhordozók; hangszóródobozok; hangszórók, hangosbemondók;

kéknyomatos másológépek; mágnesszalag-egységek (informatika); memóriakártyák,intelligens mikrokártyák;

noteszgépek, notebookok; operációs rendszerek számítógépekhez; (rögzített) rádiótelefon készülékek; számítógép

billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok (rögzített);

számlálók,mérőműszerek számlázógépek; számológépek; telefon üzenetrögzítők; adatfeldolgozó készülékek;

akkumulátorok, elektromos akkumulátortöltők; antennák; anyagok elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek);

audiovizuális tanítási eszközök; betörésgátlófelszerelések, elektromos betörésgátló riasztókészülékek; CD-ROM

(kompakt) lemezek; chipek (integrált áramkörök); csatlakozások, kábelsaruk (villamosság); csatolások, kötések

 (elektromos); csatolók (informatika).

 38    Faxberendezés kölcsönzése; információszolgáltatás távközlési ügyekben; közlések üvegszálas hálózatok

útján; mobil (cellurális) telefon összeköttetés; modemek kölcsönzése; számítógép terminálok közötti
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összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése;üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

 üzenetek küldése; üzenetküldő készülék bérlete.

 ( 210 ) M 11 02021

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Lukács Éva, Dunaújváros (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 02022

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Nagy Bálint, Budapest (HU)

 Lőrincz Nándor László, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; rádiós reklámozás; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek; szabadtérihirdetés; televíziós reklámozás; áruk bemutatása

 kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; szponzorok felkutatása.

 41    Digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása;

filmgyártás; filmstúdiók; könyvkiadás; mozgókönyvtári szolgáltatások; rádió- és televízióprogramok készítése;

 rádiós szórakoztatás; show-műsorok;szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; zene összeállítása.

  42    Grafikusművészi tervezési szolgáltatások; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 02024

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Épületgépészeti rendszerek és berendezések; főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, világító-, vízszolgáltató

berendezések, gépek, rendszerek; klímaberendezések; napkollektorok; geotermikus rendszerek, berendezések,

 energiatakarékos és környezettudatosépületgépészeti berendezések.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; kivitelezés.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezői és kutatói tevékenység; műszaki

szakértői tevékenység; műszaki és építészeti tervtanulmányok készítése; szakvélemények készítése; építési

tervkészítés; építészeti és műszakikonzultáció; energiatakarékossági és környezetvédelmi szakértői tevékenység

energia hatékony épületszerkezetek kutatása, fejlesztése; az épület energetikai és klimatikai működésének

tervezése: klímakoncepció, épületgépészeti és energiakoncepció tervezés;dinamikus, numerikus szimulációs

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1954



verifikációk; meglévő épületek, ill. tervezett épület- és településtervek energetikai és klimatikai optimalizációs

szakági tervezése; meglévő épületek és tervezett épület- és településtervek épületenergatikai ésépületklimatikai

diagnosztikája, szakértői véleményezések; az épület összrendszer többdimenziós épületklimatikai,

épületenergetikai és építészet- és épülettechnológiai tervezésmódszertana és tervezési szolgáltatása

pluszenergia-mérlegű és egyébenergiatudatos megoldásokhoz; elméleti és gyakorlati tervezés a tanulmánytervtől

a kivitelezési tervezésig, műhelyterv készítésig; épületaerodinamikai elemzés-tervezés, dinamikus termikus és

épületklimatikai, épületenergetikai szimulációval,fényszimulációval, valamint CFD áramlástani szimulációval

segített épületanalízis, épülettervezés és tervezési szolgáltatás; épületburok tervezés; kutatás-fejlesztés a

fenntartható épített környezet szektorában és az energiahatékony adaptívpolyfunkcionális épületszerkezetek

valamint a klímaszerkezetek és épületburok szerkezetek területén; építészeti, épületszerkezettani és

épületgépészeti-villamossági prototípustervezés és fejlesztés, épületklimatikai, -energetikai és CFD

szimulációssegítséggel, inkluzíve preprocessing, számítás és postprocessing; energiahatékony és LCA (Life Cycle

 Asessment) optimalizált épülettervezés és felújítás, épületszerkezetek tervezése.

 ( 210 ) M 11 02028

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csevár Antal, Pilisvörösvár

  

( 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 02030

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Szabó Attila, Szentendre (HU)

 Tóth Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, Budapest

 ( 541 ) KÁVÉPONT

 ( 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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02031

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  "Hairdreams" HaarhandelsgmbH, 8051 Graz (AT)
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 ( 740 )  dr. Tóth János, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Hajápolási készítmények, beleértve samponok, hajkondicionálók, hajápolók, hajfényesítőket, hajkenőcsöket,

hajsprayek, fejbőr ápolására szolgáló készítmények (nem gyógyászati használatra), hajfestőszerek, hajhullámosító

 készítmények, valódi hajból készültműszempillák, szempillaápoló kozmetikumok.

  10    Valódi haj felhasználásával készült parókák.

  21    Fésűk, hajkefék.

  22    Valódi haj.

 26    Valódi hajból készült parókák, parókák (fejtetőre), póthajak, hajfonatok, hajhosszabbítások, hajdúsítások,

 álszakállak; hajszalagok, hajcsatok; hajtűk, hajhálók, hajdíszek, hullámcsatok (hajcsatok).

  44    Fodrászszalonok és kozmetikai stúdiók.

 ( 210 ) M 11 02032

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Online Service Selector Korlátolt Felelősségű Társaság, Solymár (HU)

 ( 740 )  Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 02036

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware 19808 (US)

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

 ( 541 ) McDOUBLE

 ( 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 02039

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  Zentiva, k.s., Praha 10-Dolni Mécholupy (CZ)

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

 ( 541 ) MOKAST

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek humán használatra.

 ( 210 ) M 11 02047

 ( 220 ) 2011.06.30.

 ( 731 )  KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) peti

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  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 02048

 ( 220 ) 2011.06.30.

 ( 731 )  KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Equitas

 ( 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 02159

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Sió Ingatlan Invest Ingatlanberuházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárvári Nóra, Sárvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SIÓ PLÁZA

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02164

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) magnexpress

 ( 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 02165

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )
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 ( 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 02166

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) magnerapid

 ( 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 02167

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel 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).

 ( 210 ) M 11 02168

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) calcirapid

 ( 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 02169

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel 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).
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 ( 210 ) M 11 02170

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) calciumexpress

 ( 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 02182

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02183

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02184

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02188

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Bartók-Balog Gyula Sándor, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Bartók-Balog Edvárd, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; járművezetői szolgáltatás; személyszállítás; taxiszolgáltatás; áruszállítás; gépkocsikölcsönzés;

járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; utaskísérés; utasszállítás; parkolóhelyek bérlete; parkolási

 szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

levelező tanfolyamok; oktatási tárgyúinformációk; on-line elérhető elektronikus publikációk; szövegek kiadása,

 (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 11 02194

 ( 220 ) 2011.07.08.

 ( 731 )  Koklácsné Moór Bernadett 1/3, Budapest (HU)

 Somorjai Ilona 1/3, Szigetszentmiklós (HU)

 Papp Henrietta 1/3, Sződ (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BESTIÁK

 ( 511 ) 9    Kép- és hangrögzítő eszközök, adathordozók, különösen műsoros lemezek, video- és hangszalagok/kazetták,

 CD-k, DVD-k és egyéb mágneses, illetve elektronikus adathordozók.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen kulturális és előadóművészi szolgáltatások, illetve

előadóművészi alkotások, műsoros lemezek, video- és hangszalagok/kazetták, CD-k, DVD-k és egyéb mágneses,

 illetve elektronikus adathordozók értékesítésévelkapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

 41    Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különösen koncertek és egyéb zenei rendezvények,

 előadóművészi szolgáltatások, hangstúdiók, hang- és filmfelvételek készítése, terjesztése, kölcsönzése.

 ( 210 ) M 11 02243

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Raabe Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, 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.

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

 ( 210 ) M 11 02244

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Vitality-Green Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) Kék Gyémánt

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 11 02346

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02348

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

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

 ( 210 ) M 11 02352

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Légy sikeres egy vezető cégben!

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02354

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02355

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02356

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

A rovat 114 darab közlést tartalmaz.
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