
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 00189

 ( 220 ) 2009.01.23.

 ( 731 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Egészség a maximumon

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 10 00643

 ( 220 ) 2010.02.25.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Agrobonus

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

  42    Állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02423

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  IM-Digital Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, 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.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 02633

 ( 220 ) 2010.09.01.

 ( 731 )  Helvid Kft., Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 10 03001

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Terfézia Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Balázs, dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Terfézia

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03535

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  JCQ Hungary Kft., Győr (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  11    Fénycsövek; fénycsövek világításra; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák

karácsonyfákhoz, elekromos; lámpák világításra; reflektorok; világító berendezések és készülékek; világító

házszámok; villanykörték; villanykörték,elektromos; égőfejek lámpákhoz; égők; zseblámpák, elektromos; LED

 fényforrások; LED-ek.

 ( 210 ) M 10 03898

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 Bezerics Kereskedőház Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BEZERICS PÁLINKÁK

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 11 00510

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Hungarogumi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Autóalkatrészek kis és nagykereskedése.

  37    Gépkocsik javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 11 00514

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Amber & Bernstein Trading Limited, 1506 Nicosia (CY)

 ( 740 )  dr. Katona Géza, Katona és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő/fagyasztó, szárító, szellőztető, berendezések vízszolgáltatási és
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 szaniter célokra.

 21    Háztartási, konyhai felszerelések és tárolóedények; fésűk és szivacsok; kefék és ecsetek (kivéve festési

célra); kefekészítés anyagai; árucikkek (tisztításra használt); vasforgács; megmunkálatlan vagy félig megmunkált

üveg (kivéve az épületben használtüvegeket); más osztályban nem szereplő üveg, porcelán és kő- és

 cserépedények.

  35    Reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 11 00564

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Szarvas Ádám, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) FUTURE VISION

 ( 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; tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 11 00668

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sport cikkek.

 ( 210 ) M 11 00873

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  L.H. Institute Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukovits Péter, dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) real5d

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00874

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  Pataki Ági, Budapest (HU)

 Paczolai Béla, Budapest (HU)

 Szabó Imre Zsolt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Készülékek hang és/vagy kép rögzítésére, továbbítására és másolására; mozgófilmek és videoszalagok;

videolemezek és hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek; hanglemezfelvételek és

 hanglemezek.

 16    Nyomtatványok, időszaki kiadványok, könyvek és újságok; papír- és kartonáruk; poszterek, naptárak,

képzőművészati anyagok; íróeszközök, ceruzák, tollak, festőecsetek, irodaszerek, jegyzettömbök,

 üdvözlőkártyák, matricák, fényképek; papírmasé figurák;útmutató- és oktatóanyagok, irodagépek és írógépek.

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

 41    Neveléshez, oktatáshoz és szórakoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások; elsősorban rádió- és

televízióműsorok készítése; filmek és élő szórakoztató műsorok készítése; animációs filmek és televízióműsorok

készítése; mozgófilmes-, televíziós- és élőszórakoztató produkciókhoz valamint showműsorokhoz kapcsolódó

 szolgáltatások; könyv, folyóirat és időszaki kiadványok megjelenentetésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01024

 ( 220 ) 2011.04.04.

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

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

 ( 541 ) Kagylókő beton

 ( 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 01025

 ( 220 ) 2011.04.04.

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

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

 ( 541 ) Kagylókő

 ( 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 01049

 ( 220 ) 2011.04.06.

 ( 731 )  Welding Partner Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Hegesztő elektródák.

  35    Hegesztő elektródák forgalmazása, és ezen termékekkel való kereskedelem.

  40    Hegesztő elektródák megmunkálása.

 ( 210 ) M 11 01160

 ( 220 ) 2011.04.13.

 ( 731 )  DELFORG Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Kócsó Tünde, Kocsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 19. szám, 2011.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2023



  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hal, halhús kivonatok.

 ( 210 ) M 11 01219

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Consigna Controlling Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Blife

 ( 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 01227

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Teva Magyarországi zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 készítmények.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 11 01230

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Teva Magyarországi zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 készítmények.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 11 01232

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Teva Magyarországi zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

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

 készítmények.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 11 01233

 ( 220 ) 2011.04.18.

 ( 731 )  Somogyi György, Dunakeszi (HU)

 Dobó István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Likőrök, szeszes ital, égetett szeszes italok, pálinkák, aperitif, dió alapú pálinka, diólikör.

 ( 210 ) M 11 01403

 ( 220 ) 2011.05.04.

 ( 731 )  Food - Export Kft 100%, Baja (HU)

 ( 541 ) Foody - Arany kétszersült

 ( 511 )  30    Kétszersültek, piritott kenyerek és hasonló pirított termékek különböző lisztekből és különböző aromákkal

 ízesítve.

 ( 210 ) M 11 01406

 ( 220 ) 2011.05.05.

 ( 731 )  Zorányi György, Törökbálint (HU)

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

 ( 541 ) Kvaterka

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01409

 ( 220 ) 2011.05.05.

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

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

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 19. szám, 2011.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2025



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

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

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

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

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

 nagy kereskedelme.

 ( 210 ) M 11 01417

 ( 220 ) 2011.05.05.

 ( 731 )  Pince Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Vitis

 ( 511 )  32    Sörök, ásványvizek és szénsavasvizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

 szörpök.

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 01580

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Eger (HU)

 ( 541 ) MAGYAROK VÁSÁRA ^ örökségünk nyomán.

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

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

 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.

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

 ( 210 ) M 11 01583

 ( 220 ) 2011.05.20.

 ( 731 )  Kipper György, Szeged (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halból készített ételek, halfilé, halhús emberi fogyasztásra, levesek, hallevesek, halászlék.

  35    Reklámozás.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, halászlé főző rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 11 01584

 ( 220 ) 2011.05.20.

 ( 731 )  TM. Jégmámor Fagylalt Kft., Felsőnyék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém.
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 ( 210 ) M 11 01586

 ( 220 ) 2011.05.20.

 ( 731 )  Baráth Kornél, Kőszeg (HU)

 ( 541 ) PANNONFINANZ

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés; fénymásolás; gazdasági előrejelzések; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztóitanácsadás]; iratmásolás; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;

konzultáció személyzeti kérdésekben; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; mások árui és szolgáltatásai engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piacitanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; állásközvetítő irodák; árverés;

önköltség-elemzés; reklámozás; reklámügynökségek, hirdető ügynöksége; sajtófigyelés; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtásüzletvezetéshez; statisztikák összeállítása;

szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számlázás;

szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti

információk; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

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

betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység;

biztosítások; faktorálási szolgáltatások;felszámolói szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák;

információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanügynökségek; irodák

[ingatlanok] bérlete; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés];jelzálog-hitelezés; követelésbehajtási

ügynökségek; pénzügyi elemzések; pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása;

 tőkekihelyezés,tőkeberuházás; tűzkár elleni biztosítás; vagyonkezelés.

 45    Domén nevek lajstromozása [jogi szolgáltatások]; gyászszertartások; hamvasztás; jogi kutatás; képviselet

jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; szellemi tulajdon licencek adása;

 temetés.

 ( 210 ) M 11 01590

 ( 220 ) 2011.05.20.

 ( 731 )  ARAMIS PHARMA Gyógyszermarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Epolar Trio

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 11 01594

 ( 220 ) 2011.05.23.

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

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 ( 210 ) M 11 01595

 ( 220 ) 2011.05.23.

 ( 731 )  Metal Lady Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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).

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

 ( 210 ) M 11 01658

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  PLATYPUS Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

 ( 541 ) KESERŰ MÉZ

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01682

 ( 220 ) 2011.05.31.

 ( 731 )  Wang Junzhou, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) GOLDEN HARBOR

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 11 01737

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  Csipke András, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Takarító szolgáltatások.

  42    Szállodai szálláshelyekkel kapcsolatos minőségellenőrzés.
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 ( 210 ) M 11 01738

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) S.O.S.lakásfix GT

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01897

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BUDAPEST SZUVENÍR

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 11 01904

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  dr. Magyarfalvi Botond, Pilisszántó (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Budapest

 ( 541 ) Balneo

 ( 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).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító

eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkáltüveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-

 és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 11 01930

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Café Flowbrands Márkatervezési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FLOWBRANDS

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

 szolgáltatások; web oldalakalkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 11 02046

 ( 220 ) 2011.06.30.

 ( 731 )  VinylTrade Kft., Százhalombatta (HU)

 ( 541 ) TrafficFilm

 ( 511 )   16    Műanyag fólia nyomdaipari, csomagolási és dekorációs célokra.
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  17    Műanyag fóliák általában.

 ( 210 ) M 11 02100

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  ReComp Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss M. Tibor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Whumm

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

  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 02181

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Andrea, Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mindenből egy van

 ( 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.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02185

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) 2-TIME

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02220

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Bérczes Music Kft., Taliándörögd (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

 különösen hanglemezek, hangrögzítő szalagok, optikai adathordozók.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 02232

 ( 220 ) 2011.07.13.
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 ( 731 )  VOTEC Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Pető Zsolt, Kardos, Pető és Töröcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangszórók, hangszóródobozok, hangszóró-rendszerek és azok vezérlő készülékei; hangszórók elektronikus

vezérlői; erősítők; hangváltó hálózatok; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló

készülék; készülékek hangok erősítésére,megerősítésére, keverésére, módosítására, vezérlésére és elosztására; a

fent említett készülékekkel és berendezésekkel kapcsolatos számítógépes szoftverek; az összes fent említett

 termékek alkatrészei és felszerelései.

 37    Elektromos készülékek üzembe helyezése és javítása, rádióvevők és televízió vevők karbantartása és

javítása, híradástechnikai készülékek karbantartása és javítása, háztartási eszközök karbantartása és javítása,

elektromos világítástechnikai eszközökkarbantartása és javítása, villamos-elosztó és vezérlő készülékek

karbantartása és javítása, elektromos motorok karbantartása és javítása, mérő és tesztelő készülékek és műszerek

karbantartása és javítása, orvosi berendezések karbantartása és javítása,fémmegmunkáló gépek és szerszámok

karbantartása és javítása, főzőeszközök karbantartása és javítása, kiszolgáló automaták karbantartása és javítása,

víztisztító készülékek karbantartása és javítása, zeneszerszámok karbantartása és javítása, órákkarbantartása és

javítása, háztartási gázüzemű vízmelegítők karbantartása és javítása, fürdőszobai készülékek karbantartása és

javítása, vízöblítéses higiéniás berendezések karbantartása és javítása, számítógép, hardware karbantartása és

javítása,légkondicionáló berendezések karbantartása és javítása, irodatechnikai gépek karbantartása és javítása,

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, járműjavítás elektronikus kommunikációs berendezések és

műszerek karbantartása és javítása,computerek karbantartása és javítása, nyomtatók karbantartása és javítása,

 telefonjavítás, elektromos szolgáltatások, kommunikációs készülékek telepítése.

 41    Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; ünnepek, előadások, koncertek szervezése, konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, összejövetelek, képzési laboratóriumok szervezése, kulturális

 célú események szervezése; audiovizuális készülékekbérbeadása.

 42    Segítségnyújtási és javítási szolgáltatások; értékesítés utáni segítségnyújtási szolgáltatások hangszóró,

akusztikai rendszerek megőrzéséhez és működéséhez, segítségnyújtó szolgáltatások elektronikus

 berendezésekhez.

 ( 210 ) M 11 02235

 ( 220 ) 2011.07.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 ( 210 ) M 11 02236

 ( 220 ) 2011.07.14.

 ( 731 )  Bálint Tibor, Szeged (HU)

 Bálint Zsuzsanna, Üllés (HU)

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

 ( 210 ) M 11 02237

 ( 220 ) 2011.07.14.

 ( 731 )  Bálint Tibor, Szeged (HU)

 Bálint Zsuzsanna, Üllés (HU)

 ( 541 ) ANGEX

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

 ( 210 ) M 11 02251

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02254

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  "Sikér" Malomipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Boda Ildikó, Tatabánya

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 02403

 ( 220 ) 2011.07.26.

 ( 731 )  Frittmann János, Soltvadkert (HU)

 ( 541 ) FRISECCO

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 ( 210 ) M 11 02404

 ( 220 ) 2011.07.26.

 ( 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 02405

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing, kereskedelmi ügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 02412

 ( 220 ) 2011.07.26.

 ( 731 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Akropol

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

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

 ( 210 ) M 11 02413

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  Energia-Optimum Kft., Nagycenk (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenység.

  37    Építkezések; építési javítások és szakipari munkák.

 42    Építési és építőipari tudományos és műszaki szolgáltatások; ide tartozó tervezői és fejlesztői tevékenységek;

 szoftvertervezés és -fejlesztés; építési és építőipari elemzői és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02415

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok, szoftverek.

 42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az

átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép programok sokszorosítása, számítógép szoftver

 tanácsadás, számítógép-programozás,számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 11 02416

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  Digital Reality Publishing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea, Budapest

 ( 541 ) Last Mysteries

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02417

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  Haus Kati 97' Bt., Gyenesdiás (HU)

  ( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás(élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02429

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  Svengard Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, 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).

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.

 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.

 ( 210 ) M 11 02430

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejipari termékek, tej, tejes italok, tejtermékek, sajtok, sajtkrémek.

 ( 210 ) M 11 02437

 ( 220 ) 2011.07.28.

 ( 731 )  Svengard Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

 ( 210 ) M 11 02655

 ( 220 ) 2011.08.18.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 ) dr. Körtvélyfáy Dóra / dr. Pécsváradi János/ dr. Pécsváradi Luca Anna,dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda,

 Budapest,

 ( 541 ) DIAVITA

 ( 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).

A rovat 63 darab közlést tartalmaz.
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