
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  200.215

 ( 151 )  2010.04.29.

 ( 210 )  M 04 03235

 ( 220 )  2004.07.23.

 ( 732 )  Pillantás Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

 ( 111 )  203.453

 ( 151 )  2011.08.29.

 ( 210 )  M 11 01996

 ( 220 )  2000.07.13.

 ( 732 )  Timex Nederland B.V., Amsterdam (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Időjelzők.

 ( 111 )  203.486

 ( 151 )  2011.08.26.

 ( 210 )  M 11 01994

 ( 220 )  2003.02.17.

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

 ( 111 )  203.864

 ( 151 )  2011.08.05.

 ( 210 )  M 08 00279

 ( 220 )  2008.01.29.

 ( 732 )  B-NET INVEST Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Imrehegy (HU)
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 ( 740 )  Dr. Tatár Klára ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 35 Reklámozás.

 36 Biztosítás.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  203.883

 ( 151 )  2011.08.09.

 ( 210 )  M 10 02308

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Csere Kitti, Apostag (HU)

 Csere Márk, Apostag (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, BASS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  B+

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

 37 Kerékpárok javítása; kerékpár-szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.976

 ( 151 )  2011.08.19.

 ( 210 )  M 10 00833

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  KALCIDUR

 ( 511 ) 1 Beton-adalékszerek, különösképpen betonszilárdulást gyorsítók, plasztifikálók, légpórusképzők,

 betonszilárdulást késleltetők, kivéve kalcium-karbonátok.

 ( 111 )  204.255

 ( 151 )  2011.09.21.

 ( 210 )  M 11 00207

 ( 220 )  2011.01.27.

 ( 732 )  STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)

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

 ( 541 )  HUPIKÉK TÖRPIKÉK

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

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

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

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

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

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

 lószerszámok.

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

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

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

35 Reklámozási, továbbá termékek, valamint szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szolgáltatások a különböző

hírközlési formák és az Internet segítségével; reklámok, illetve reklám anyagok készítése az adatok és

információk közlésére, a pénztárnál, illetveegyéb hírközlési eszközökkel való terjesztésre, beleértve a

web-lapokat is; terjesztés, beleértve a kereskedelmi terjesztést, valamint a nagyközönség tájékoztatására irányuló

szolgáltatások különböző termékek és szolgáltatások vonatkozásában bármelyhírközlési forma, valamint az

Internet felhasználásával; a reklám anyagok, prospektusok, minták és ajándéktárgyak terjesztése; a termékek

bemutatása; levélreklámok; marketing szolgáltatások különböző termékekre és szolgáltatásokra bármely

hírközlésiforma, valamint Internet felhasználásával; marketing tanulmányozás, kutatás és elemzés; az ügyfél

reklámra való válaszának elemzése; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztárció; irodai munkák;

kiskereskedelmi üzletek alapításával és működtetésévelkapcsolatos információk és tanácsok szolgáltatása;

különböző típusú áruk beszerzése, valamint vevők biztosítása az áruk eladásához; a fentiekkel kapcsolatos

 információk és tanácsadói szolgáltatások.

 ( 111 )  204.268

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 01296

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 732 )  ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

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

 ( 541 )  Claranette-ratiopharm

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 10 Gyógyító készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 111 )  204.269

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00856

 ( 220 )  2011.03.22.

 ( 732 )  Kőröstej Kft., Kőröstetétlen (HU)

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

 ( 541 )  PIKNIK

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, sajt.

 ( 111 )  204.270

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 10 02860

 ( 220 )  2010.09.24.

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

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

 ( 541 )  FILM R

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

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

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

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

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

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

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

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

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

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

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

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  204.271

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 00342

 ( 220 )  2011.02.07.

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

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

 ( 541 )  HÉTFRANKOS

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  204.272

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00170

 ( 220 )  2011.01.25.

 ( 732 )  Kanyár Farkas Rita, Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázs; távgyógyászat.

 ( 111 )  204.279

 ( 151 )  2011.09.29.

 ( 210 )  M 11 01005

 ( 220 )  2011.03.30.

 ( 732 )  ERGO Versicherungsguppe AG, Düsseldorf (DE)

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

 ( 541 )  Biztosítani annyi, mint megérteni.

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

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

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

 ( 111 )  204.288

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00609

 ( 220 )  2011.03.03.

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

  
( 546 )

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

 étkezési olajok.

 ( 111 )  204.289
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 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00599

 ( 220 )  2011.03.01.

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

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

 ( 541 )  SUN

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

 fényesítő-, súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; szappanok.

 ( 111 )  204.290

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00435

 ( 220 )  2011.02.15.

 ( 732 )  MIQ Logistics, LLC, Kansas 66211 (US)

 ( 300 )  85109761 2010.08.17. US

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

 ( 541 )  MIQ LOGISTICS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 intraneten és interneten keresztül.

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

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

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

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

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

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

 kapcsolatos teljes szolgáltatás bármely szállítóeszköz igénybevételével.

 ( 111 )  204.291

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00431

 ( 220 )  2011.02.15.

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

 ( 541 )  Háló Sztori

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
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anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  204.293

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00429

 ( 220 )  2011.02.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás.

 ( 111 )  204.294

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00427

 ( 220 )  2011.02.15.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  204.295

 ( 151 )  2011.09.30.

 ( 210 )  M 11 00425

 ( 220 )  2011.02.14.

 ( 732 )  Lendvai Csaba, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Időszaki kiadványok és publikációk.

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

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

 üzemeltetése.

 42 Internetes szoftverfejlesztés és web-oldalak üzemeltetése.

 ( 111 )  204.303

 ( 151 )  2011.10.03.
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 ( 210 )  M 11 00569

 ( 220 )  2011.02.28.

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

 Benedek Nikoletta 1/2, Budapest (HU)

 ( 740 )  Baloghné Bakos Adrienn, Erdőkertes

  
( 546 )

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

kérdésekben; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

 szakmai konzultációk üzleti ügyekben;üzletvezetési konzultáció.

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

 ( 111 )  204.305

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00574

 ( 220 )  2011.02.28.

 ( 732 )  Czeglédi Réka Orsolya, Budapest (HU)

 Kovács Zoltán, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények.

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

 gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék, apró, zöldségsaláták.

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  204.306

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00562

 ( 220 )  2011.02.25.

 ( 732 )  MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftver programok.

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

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

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

étrend-kiegészítő termékek(gyógynövények, biotermékek, testépítő szerek), textil (szövet, ruházati méteráru,

háztartási textiltermékek, lakástextíliák, ágyneműk, asztalterítők, törölközők, kötőfonalak, hímzéshez, valamint

takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyagok,rövidáruk, tűk, varrócérnák, gombok), ruházat (gyermek,

női, férfi ruházati cikkek, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítők), babatermékek (csecsemő- és

kisgyermek-ruházati cikkek, babakocsik, babaülések, babaágy, babaápolási cikkek), lábbeli- ésbőráruk, bútorok,

lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikkek, hangszerek, villamos háztartási készülékek és
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villamossági cikkek, audió- és videóberendezések, audiovizuális termékek (zenei- és videó felvételek, CD-k,

DVD-k),telekommunikációs cikkek, könyvek, számítógépes hardver- és szoftver termékek, illatszerek, drogéria,

háztartási tisztítószerek, vegyi áruk, sportszerek, sporteszközök (horgászfelszerelések, kempingcikkek, csónakok,

kerékpárok és alkatrészek, tartozékok,lovas felszerelések, kiegészítők), játékáruk, közérzettel kapcsolatos nem

élelmiszer termékek (vérnyomásmérők, hallókészülékek, ortopéd cipők, mankók), állateledelek, takarmányok,

fotócikkek, optikai cikkek, kegytárgyak, kegyszerek, egyházi cikkek,díszműáruk, műalkotások, népművészeti és

iparművészeti áruk, emlék- és ajándéktárgyak, numizmatikai termékek, kreatív-hobbi és dekorációs termékek,

használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség),személygépjármű és

egyéb gépjárműalkatrészek és -tartozékok, motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok,

 irodagépek, -berendezések, irodabútorok.

 38 Adattovábbítás, adatközlés.

 41 Kiadói tevékenység.

42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezésével és működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  204.311

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00560

 ( 220 )  2011.02.25.

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

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

 ( 541 )  LUX

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

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

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

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

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

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

 szépségmaszkok, arcpakolások.

 ( 111 )  204.312

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00561

 ( 220 )  2011.02.25.

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

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

 ( 541 )  POND'S

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

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

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

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

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

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

 szépségmaszkok, arcpakolások.

 ( 111 )  204.314

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00125

 ( 220 )  2011.01.19.
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 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  FutureZone

 ( 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.

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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása,kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási

 tárgyú információk.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  204.315

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00122

 ( 220 )  2011.01.19.

 ( 732 )  Vibro Vital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Markovics Barbara, Szász és Markovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  204.316

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00136

 ( 220 )  2011.01.20.

 ( 732 )  Metro International S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Riesz Tamás, Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  204.317

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00305

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Bacsa Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hamvai Julianna, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  204.318

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00306

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Pharmacia & Upjohn Company LLC, Kalamazoo, Michigan (US)

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

 ( 541 )  DICARTIL

 ( 511 )  5 Kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  204.319

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00311

 ( 220 )  2011.02.04.

 ( 732 )  Timár Éva, Szendehely (HU)

 ( 740 )  dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  204.320

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00312

 ( 220 )  2011.02.04.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

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

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  204.321

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00313

 ( 220 )  2011.02.04.

 ( 732 )  1A PHARMA GmbH, Oberhacing (DE)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai 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).

 ( 111 )  204.322

 ( 151 )  2011.10.03.

 ( 210 )  M 11 00484

 ( 220 )  2011.02.21.

 ( 732 )  Barta Gyuláné, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, pizza, élesztő, sütőporok, só, mustár, fűszeres mártások, fűszerek,

 szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), ízesítőszerek, ízesítők (a pizza előállításához), pizza tészta.

 39 Szállítási szolgáltatások, áruk csomagolása, házhozszállítás megrendelés alapján.

 43 Vendéglátás, élelmezés.

 ( 111 )  204.327

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00546

 ( 220 )  2011.02.24.

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FLORIOL TESTŐR

 ( 511 )  29 Étkezési olajok és zsírok, margarinok.

 ( 111 )  204.328

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00545

 ( 220 )  2011.02.24.

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SEJTŐR

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok,
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olajtartalmú készítmények étkezési zsírok,olajok gyártásához, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj,

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

 étkezési napraforgóolaj, zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez.

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

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

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

 illóolajok, aromás készítmények ételekhez; fűszerek; jég.

 ( 111 )  204.332

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 01187

 ( 220 )  2011.04.14.

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

 ( 541 )  Aceomel

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  204.333

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00909

 ( 220 )  2011.03.24.

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

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  
( 546 )

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

 ( 111 )  204.334

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00725

 ( 220 )  2011.03.10.

 ( 732 )  Rafai Pál, Érd (HU)

 ( 541 )  Nálunk babra megy a játék!

 ( 511 )  30 Kávé, tea, kakaó, cukor.

 ( 111 )  204.335

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 00910

 ( 220 )  2011.03.24.

 ( 732 )  Valencsik Ferenc, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Kriminális

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.
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 ( 111 )  204.336

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 01625

 ( 220 )  2011.05.24.

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

 ( 541 )  STOPDIAR

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  204.337

 ( 151 )  2011.10.07.

 ( 210 )  M 11 01624

 ( 220 )  2011.05.24.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmény.

 ( 111 )  204.349

 ( 151 )  2011.10.10.

 ( 210 )  M 11 00322

 ( 220 )  2011.02.04.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CONCLUDE

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

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

 drágakövek.

A rovat 43 darab közlést tartalmaz. 
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