
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 03032

 ( 220 ) 2009.10.20.

 ( 731 )  Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Haraszti Anikó, Szokolya

 ( 541 ) Zöld Térkép

 ( 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.

  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 09 03420

 ( 220 ) 2009.11.24.

 ( 731 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Mindig szem előtt

 ( 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.

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 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.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 09 03423

 ( 220 ) 2009.11.24.

 ( 731 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Optika-Mindig szem előtt

 ( 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.

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 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.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01150

 ( 220 ) 2010.04.08.
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 ( 731 )  Becker Tímea, Budapest (HU)

 Benes Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bánátiné dr. Makray Ilona, Bánáti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Travel House

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

 ( 210 ) M 10 02441

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  DCF Design Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyógyszer pont

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

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

 mintázóanyagok

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  35    Gyógyszer-kiskereskedelem.

 ( 210 ) M 10 02445

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Polimatic Kft., Környe (HU)

 ( 541 ) PMCGAMINATOR

 ( 511 )   28    Játékautomaták, nem érmebedobással működőek, nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók.

  41    Számítógépprogramok kidolgozása.

  42    Szerencsejátékok.

 ( 210 ) M 10 03719

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) autónavigátor.hu

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03720

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) autóalkatrész.hu

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00127

 ( 220 ) 2011.01.19.

 ( 731 )  Egészség TV Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Lovas TV

 ( 511 )   35    Reklámozás; televíziós reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 38    Távközlés, televíziós műsor és csatorna sugárzása, műsorkészítés, televíziós programok összeállítása,

 televíziós műsorszórás, online videoműsorok készítése és sugárzása.
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 41    Televíziós szórakoztatás, televízió-programok készítése, show-műsorok, show-műsorok szervezése,

 szórakoztatás, oktatás.

 ( 210 ) M 11 00493

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 ) American Express Marketing & Development Corp. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New

 York, NY (US)

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

 ( 541 ) IP ZONE

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámanyagok aktualizálása; reklám oldalak bérbeadása; üzleti értékelések; üzleti tanácsadás;

üzleti információk; üzleti érdeklődés; üzleti kutatás; üzleti irányítás és szervezési tanácsadás; üzleti irányítási

segítség nyújtás; üzletikutatás; harmadik személy vagyontárgyának vagy tulajdonjogának átruházásával vagy

licencia adásával kapcsolatos kereskedelmi ügyintézés; vagyontárgyak kereskedelmi célra való átadása hírközlő

eszközök útján; információ számítógépes adatbázisba valóbevitele; információ számítógépes adatbázisba való

szisztemizálása; adatok kutatása a számítógépes file-ok között; számítógépes file kezelés; üzleti kezeléssel

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing kutatás; marketing oktatás; on-line reklámoka számítógépes

hálózaton; vásárlás ösztönzés; statisztikák bevitele; ügyfélszolgálat; üzleti hálózat kialakítása; stratégiai üzleti

tervezés; számítógépes üzleti információs szolgáltatások; üzleti tervek kezelése; üzleti információk bevitele

 éstartalékolása.

 36    Pénzügyi elemzés; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információk; pénzügyi becslési és értékelési

 szolgáltatások; irodatér ügynökség.

 41    Akadémiai oktatás; kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok és/vagy egyéb műhelyek szervezése és

levezetése; oktatási szolgáltatások; on-line elektronikus kiadványok készítése; nem reklám jellegű szöveges

 kiadványok, oktatás.

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógép szoftver karbantartása; számítógép szoftver naprakész

állapotba hozatala; az adatok vagy iratok az elektronikus adatbázisba való bevitele; az adatbázisok és

számítógépes oldalak karbantartása; onlineberendezések csatlakoztatása az interactive hálózatra; számítógépes

 adatok, file-ok vagy információ karbantartása; keresőrendszer biztosítása az internethez.

  45    Jogi tanácsadás; jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01031

 ( 220 ) 2011.04.04.

 ( 731 )  Beverage Partners Worldwide S.A., CH 8048 Zürich (CH)

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

 ( 541 ) VALAMI ÚJ KEZDETE

 ( 511 )  30    Kávé; kávé extraktum, alkoholmentes italok, nevezetesen kávé-alapú italok; pótkávé és pótkávé extraktum;

tea, tea extraktum, alkoholmentes italok, nevezetesen tea-alapú italok; csokoládé-alapú italok; kakaó, cukor, rizs,

tápióka, szágó; lisztek és másgabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

 méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; kávé-alapú italok; tea-alapú italok;

gyümölcslével ízesített tea-alapú italok; alkoholmentes üveges kávé italok és kávé ízesítésű italok; alkoholmentes

üveges tea italok éstea-ízesítésű italok; kakaó vagy csokoládé-alapú italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 energia italok; izotóniás italok; szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 11 01200

 ( 220 ) 2011.04.14.

 ( 731 )  Ezüst Talizmán 2002 Bt, Szentendre (HU)

 ( 541 ) A VÍZ CSODÁLATOS EREJE

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok.
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 ( 210 ) M 11 01215

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  FISCH Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Becker Tibor, Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 ) Feeder Zoom

 ( 511 )  28    Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászfelszerelések; kapásérzékelők (horgászfelszerelés); kapásjelzők

 (horgászfelszerelés); mesterséges csalik horgászathoz.

  30    Gabonakészítmények; kukorica (darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely.

 ( 210 ) M 11 01350

 ( 220 ) 2011.04.29.

 ( 731 )  Szomolya Községi Önkormányzat, Szomolya (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 11 01391

 ( 220 ) 2011.05.04.

 ( 731 )  Fenyvesi Márta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tudományos célra szolgáló, oktatóberendezések és felszerelések.

  28    Játékok, játékszerek.

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

 ( 210 ) M 11 01469

 ( 220 ) 2011.05.11.

 ( 731 )  Gergely Gasztronomi Plusz Mezőgazdasági Élelmiszerforgalmazó és Kereskedelmi Kft., Vaskút (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) Gergely

 ( 511 )   30    Tésztafélék, különösen száraztészta és mélyhűtött formában.

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

 vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk.

  41    Nevelés, oktatás, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 11 01556

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Chen Long, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Farmer ruházat.

 ( 210 ) M 11 01565

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Búzaszem Alapítvány, Göd (HU)

 ( 541 ) Búzaszem Iskola

 ( 511 )   16    Papíráru, nyomdatermék készítés, tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás, hirdetés.

  41    Iskolai oktatás, hangversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 11 01567

 ( 220 ) 2011.05.19.

 ( 731 )  Grédics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Grédics

 ( 511 )  6    Fém árnyékoló fémtermékek, redőny, reluxa.

  19    Műanyag redőny, reluxa, fényárnyékoló termékek.

  37    Redőny, reluxa, roló javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01647

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Central Drinks Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) BÁLINTI VODKA

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 11 01655

 ( 220 ) 2011.05.26.

 ( 731 )  Nándori József, Budapest (HU)

 Both József, Rétság (HU)

 dr. Tanka László Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreczi Géza, Debreczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01697

 ( 220 ) 2011.06.01.
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 ( 731 )  Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 541 ) Astra Biztosító

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 01719

 ( 220 ) 2011.06.03.

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

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

  
( 591 )

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

 berendezések.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01725

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Memory-Interoperett Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneses adathordozók; hanglemezek; mindenfajta képi- és hanganyag.

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

 fényképek; papíripari cikkek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; mindenfajta

 szerkesztett szöveges megjelentetése; szabadtérihirdetés; szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás.

  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 01727

 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  Sano Vita Gruppo Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SOGNI D'ORO ORIGINAL CERAMICA

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 ( 210 ) M 11 01735

 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes

szoftverek aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes

szoftver problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása;

elektronikus fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a

felhasználó online felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface

(application programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése,

 kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

szociális hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel

 kapcsolatos szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01736

 ( 220 ) 2011.06.03.

 ( 731 )  MIH Allegro BV, LS Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; promóciós szolgáltatások; rádió reklám; televízió reklám; online reklám; levélreklám; a reklám

anyagok fejlesztése és aktualizálása; reklám anyagok terítése; reklám szövegek megírása és publikálása; reklám

helyek bérbeadása, beleértve azInternetet és egyéb számítógépes hálózatokat; a reklám idő bérbeadása a

műsorszolgáltatóknál; reklám termékek (minták) terjesztése; termékek bemutatása; kirakatok berendezése; reklám

célokra való helyszín elrendezéssel kapcsolatos szolgáltatások; reklámkezelésével kapcsolatos szolgáltatások;

kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklám célokra; reklám ügynökségek szolgáltatásai;

propaganda szolgáltatások; közvélemény kutatás; piac-kutatás és -elemzés; irodai munkák; üzleti

tevékenységekés tanácsadás; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi információ és segítségnyújtás

biztosítása; kereskedelmi adminisztráció termékek/szolgáltatások licenciájával kapcsolatosan; üzleti adatgyűjtés

és kutatás; könyvelés; könyvvitel; számlázásiszolgáltatások; statisztikák készítése; adatszerkesztés és

-rendszerezés a számítógépes adatbázisban; adatok kutatása számítógépes adatbázisokban; üzemgazdasági

szakszolgáltatások; iratok másolása; gépelés; import és export ügynökségek; kiskereskedelmiszolgáltatások,

beleértve a számítógépes hálózaton interneten keresztül történő szolgáltatásokat; megrendelések készítése; áruk

és szolgáltatások megvételével kapcsolatos tanácsadás; online piaci helyek működtetése áruk és/vagy

szolgáltatások és/vagyingatlanok vételére, eladására és/vagy cseréjére vonatkozóan; szolgáltatások az árak

összevetésére vonatkozóan; szolgáltatások az áruk/szolgáltatások összevetésével és felülvizsgálatával

kapcsolatosan; az áruk/szolgáltatások jellemzőivel, minőségével ésárával kapcsolatos információk elkészítése és

azok terjesztése; aukciók lefolytatása; aukción keresztül történő árusítás megszervezése és lefolytatása, beleértve

a számítógépes hálózaton vagy interneten történő kivitelezést; törzsvásárlói listaműködtetése; a szociális

hálózaton keresztül működtetett online számítógépes adatbázisok és online kutatható adatbázisok összeállítása; a

 fentiekkel kapcsolatos információ, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

 42    Számítógépes szoftverek és internetes megoldások tervezése, fejlesztése és telepítése; számítógépes

szoftverek aktualizálása és installálása; számítógépes rendszer elemzés; műszaki tanácsadás; számítógépes

szoftver problémák javítása; web-oldalaktervezése, elkészítése, honosítása, kezelése és/vagy karbantartása;

elektronikus fizetéssel és elektronikus pénz átutalással kapcsolatos rendszerek tervezése és fejlesztése; a

felhasználó online felismerésére vonatkozó eljárás tervezése és fejlesztése;az alkalmazás programozó interface

(application programming interface, API) tervezése és fejlesztése; internet alapú szociális hálózat tervezése,

 kezelése és megfigyelése; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tanácsadások és segítségnyújtás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

szociális hálózati szolgáltatások; hitelesítési szolgáltatások; csalás megelőzése és csalás elleni védelemmel

 kapcsolatos szolgáltatások; vitákeldöntésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 01749

 ( 220 ) 2008.10.03.

 ( 731 )  FVG Limited, Inverness, Scotland IV3 8EX (GB)

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

 ( 541 ) SALMOSAN

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló

 készítmények; peszticidek.

 ( 210 ) M 11 01754

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  Adelite Bt. 100%, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 berendezések.

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

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

 ( 210 ) M 11 01759

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 01760

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 01761
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 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  Curia Étterem Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Réka, Budakeszi

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01762

 ( 220 ) 2011.06.07.

 ( 731 )  Buszesz Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) STEVIALFA

 ( 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;ízesítők, természetes édesítőszerek.

  32    Sörök; üdítők, ásványvizek és szénsavas italok, és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 11 01765

 ( 220 ) 2011.06.06.

 ( 731 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INNO STAR

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 5    Gyógy teák, étrend kiegészítők gyógyászati használatra, gyógyhatású termékek.

  30    Teák, gabonakészítmények, kakaó, kávé, fűszerek mártások, méz, ecet.

 ( 210 ) M 11 01769

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ EnergiaNet

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01770

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ FiziBox

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01771

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Energia Magazin

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01772

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Energia Katalógus

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01773

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Energia Mobil

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01774

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ E-community

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01775

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Elektromos Mobilitás Program

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01776

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Energia Trend

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 01777

 ( 220 ) 2011.06.07.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ e-primo

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás; villamos energia szállítás.
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 ( 210 ) M 11 01826

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) Supracor- Olvasószemüveg helyett

 ( 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 01833

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület, Bük (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba valószerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása;reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadó szolgálatok; szakvéleményadás gazdaságiügyekben; szállodai üzletvezetés.

 39    Helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése; közlekedési információ; látogatások tervezése turistáknak; utaskísérés;

 utasszállítás; utazások szervezése.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok

szervezése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása

számítógépes hálózatból; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió-és televízió-programok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek

kivételével;sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása, nem reklámcélú
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szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;testnevelés; versenyek szervezése

(oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók

 részére; zene összeállítása.

 43    Éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges -);szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek,

asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai

 (szállásadás); vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 01847

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Paulinné Bukovics Mariann, Cserszegtomaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

 péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 01850

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Television Value Indicators Powered by TV2

 ( 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.

  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 01854

 ( 220 ) 2011.06.10.

 ( 731 )  Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, D-96052 Bamberg (DE)

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

 ( 541 ) Descalon

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 01911
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 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Mudráh Béla Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Lissa - fiatalodj vissza

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

szörpök és más készítmények italokhoz; ásványvizek; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek;

 gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; szénsavasitalok; vizek (italok); zöldséglevek.

 ( 210 ) M 11 01914

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Horváth József, Fertőrákos (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Tibor, Budapest

 ( 541 ) CSILLÁM

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

szörpök és más készítmények italokhoz; árpakivonatok sör; előállításához; ásványvizek; ásványvizek [italok]

alkoholmentes aperitifek; alkoholmentesgyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej

[alkoholszegény ital]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;izotóniás italok;

készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék;

lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok;paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek [italok];

sörcefre; sörök; szasszaparilla [alkoholszegény ital]; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz;tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek; előállításához; termékek szénsavas

 vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 210 ) M 11 01917

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Gesztenye Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 01918

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

 ( 210 ) M 11 01919

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Sertéshúst tartalmazó dobozos étel.

 ( 210 ) M 11 01929

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, 57223 Kreuztal-Krombach (DE)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Krombacher Radler

 ( 511 )   32    Italok sörből és limonádéból.

 ( 210 ) M 11 01934

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NYUGDÍJEST

 ( 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 01935

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Concorde Alapkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NYUGDÍJPÉNZTÁRI EST

 ( 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 01939

 ( 220 ) 2011.06.14.

 ( 731 )  Hansen Beverage Company, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REHAB

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők folyékony formában.

 30    Azonnal fogyasztható tea, jeges tea és tea alapú italok; azonnal fogyasztható ízesített tea, jeges tea és tea

 alapú italok.

  32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 11 01940

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 ( 210 ) M 11 01941

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 01942

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  JMP Hungária Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Tamás, Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 01943

 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Hansen Beverage Company, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MONSTER REHAB

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők folyékony formában.

 30    Azonnal fogyasztható tea, jeges tea és tea alapú italok; azonnal fogyasztható ízesített tea, jeges tea és tea

 alapú italok.

  32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 11 01948

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Sanoma Media Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ÁRBARÁTOK

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38    Távközlés; különösen elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs
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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 01950

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Kallós és Társa Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek, fodrászkellékek (amennyiben

 ebbe az osztályba tartoznak).

 35    Reklámozás és ügyletek; tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek,

 fodrászkellékek kiskereskedelmi árusítása és kiskereskedelmi értékesítése, áruminták terjesztése.

 39    Tisztítószerek, testápoló, hajápoló, kozmetikai és piperecikkek, illatszerek, fodrászkellékek

 nagykereskedelmi raktározása, viszonteladók részére történő csomagolása és szállítása.

  44    Fodrász-szalonok; kozmetikai szalonok; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 11 01951

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Merchandising Distribure Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai Péter, Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HABVARÁZS

 ( 511 )   30    Kakaós termékek; amerikaimogyorós cukrászsütemények.

  39    Tejtermékek.

 ( 210 ) M 11 01956

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Verestransz Szállítási és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 ) Daru

 ( 511 )   34    Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 11 01957

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Verestransz Szállítási és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 ) Totó

 ( 511 )   34    Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 11 01958

 ( 220 ) 2011.06.20.

 ( 731 )  Verestransz Szállítási és Szolgáltató Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 ) Savaria

 ( 511 )   34    Dohányáruk; cigaretták; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 11 02001

 ( 220 ) 2011.06.24.
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 ( 731 )  Artificial Fotóprodukció Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Abonyi Rita, dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámügynökségek, hirdetőügynökségek.

  41    Fényképészet.

  42    Grafikusművészeti tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02012

 ( 220 ) 2011.06.27.

 ( 731 )  Spiralter Kft., Pilisszántó (HU)

 ( 541 ) Spiralter

 ( 511 )  6    Fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 7    Gépek és szerszámgépek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

 ( 210 ) M 11 02025

 ( 220 ) 2011.06.28.

 ( 731 )  Victory 2001 Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Koller Domokos, Pécs

 ( 541 ) ATAISZ

 ( 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;zabalapú ételek; gabonakészítmények; fűszerek, ízesítők.

 ( 210 ) M 11 02035

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  Win-Store Média Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); látványkonyha időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02037

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)

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

   

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajszeszek, fogápoló szerek; dezodorok

 személyes használatra.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

 burgonya csipszek.

 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;szendvicsek; készételek; pizzák, vajastészták és tésztaételek.

 ( 210 ) M 11 02038

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és más mosodai célra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek; fogápoló készítmények.

 ( 210 ) M 11 02042

 ( 220 ) 2011.05.31.

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

 ( 541 ) ELMŰ ÁRAMKÖR

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 02052

 ( 220 ) 2011.06.30.

 ( 731 )  Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Látrányi Erik, Látrányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Spicc

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

 ( 210 ) M 11 02058

 ( 220 ) 2011.06.30.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing,kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 02130

 ( 220 ) 2011.07.05.

 ( 731 )  Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 02135

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  dr. Gere István, Gere Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 02200

 ( 220 ) 2011.07.11.

 ( 731 )  Debreceni Csoport Húsipari Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) CSABAI, AZ EREDETI ÍZVILÁG

 ( 511 )  16    Papírból és kartonból készült csomagolóanyagok, csomagolásra szolgáló műanyagok, amelyek nem

 tartoznak más osztályba, és a Csaba eredet megjelölés területéről származó termékek csomagolása.

  29    Csaba eredet megjelölés területéről származó vörösáruk, kolbászfélék, szalámik, szárazáruk.

 ( 210 ) M 11 02204

 ( 220 ) 2011.07.12.

 ( 731 )  Napi Tipp Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rédei Gábor, RBKE 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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 11 02207

 ( 220 ) 2011.07.12.

 ( 731 )  Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rt., Veszprém (HU)
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 ( 740 )  dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; ásványvizek; ásványvizek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

 nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban.

 ( 210 ) M 11 02215

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Cognit Development Kft., Tata (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, web portál, hírközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02216

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Cognit Development Kft., Tata (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, web portál, hírközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02217

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Cognit Development Kft., Tata (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, web portál, hírközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02218

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Cognit Development Kft., Tata (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, web portál, hírközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02229

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 300 )  CPB/63706GB1 2011.04.15. GB

 ( 541 ) XIFAXANTA
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyszerészeti készítmények gyomor-bélrendszeri betegségek

és rendellenességek megelőzésére, enyhítésére és kezelésére, gyógyszerészeti készítmények májbetegségek és

-rendellenességek megelőzésére, enyhítésére éskezelésére; állatgyógyászati készítmények és anyagok;

egészségügyi készítmények és anygok gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra;

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok,fertőtlenítőszerek;

kártékony állatok és növények írtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek(fungicidek), gyomirtó

 szerek(herbicidek).

 ( 210 ) M 11 02252

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dányi Roland, Dr. Dányi Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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).

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

 ( 210 ) M 11 02287

 ( 220 ) 2011.07.20.

 ( 731 )  Epamedia Hungary Köztéri Médiaügynökség Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 11 02289

 ( 220 ) 2011.07.20.

 ( 731 )  Epamedia Hungary Köztéri Médiaügynökség Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 210 ) M 11 02359

 ( 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
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02360

 ( 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 02374

 ( 220 ) 2011.07.25.

 ( 731 )  GANZ KK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) DL-K

 ( 511 )  9    Mágneses terheléskapcsolók.

 ( 210 ) M 11 02401

 ( 220 ) 2011.07.26.

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

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Tonerek, tonerpatronok.

9    Adatfeldolgozó készülékek, egerek (informatikai), egér-alátétek, mágnesek, számítógép-hardverek,

 notebook-ok, nyomtatók, zsebkalkulátorok.

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

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási

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

  20    Fogasok, irodabútorok, iskolabútorok, konténerek, nem fémből (tároláshoz, szállításhoz).

 ( 210 ) M 11 02453

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  Lángász Kft., Adony (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02464
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 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  Nanocenter Kft., Miskolc (HU)

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

 ( 541 ) SILPRO

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 11 02465

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  Pszicho-Comm Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; teasütemények; aprósütemények.

 ( 210 ) M 11 02479

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 210 ) M 11 02480

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOL GROUP

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porelszívó, nedvesítő és lekötő vegyületek; fűtőanyagok (beleértve a

 motorbenzineket is); világítóanyagok; gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

  39    Töltőállomások üzemanyaggal történő ellátása, csővezetékekben és/vagy közúti szállítással.

  40    Anyagmegmunkálás, kőolaj feldolgozás, gázkitermelés.

 ( 210 ) M 11 02481

 ( 220 ) 2011.08.01.

 ( 731 )  Hansen Beverage Company, Corona (California) (US)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

  32    Alkoholmentes italok.
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 ( 210 ) M 11 02498

 ( 220 ) 2011.08.03.

 ( 731 )  Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 ) POLICOLOR POLI-SZTYROL

 ( 511 )   17    Szigetelőanyagok.

  19    Nem fém építőanyagok.

 ( 210 ) M 11 02561

 ( 220 ) 2011.08.11.

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

 ( 740 )  dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ELMŰ E-COMMUNITY

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02564

 ( 220 ) 2011.08.11.

 ( 731 )  Ár-La Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok, aszfalt, szurok és bitumen.

  37    Építkezés.

 ( 210 ) M 11 02588

 ( 220 ) 2011.08.16.

 ( 731 )  Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02593

 ( 220 ) 2011.08.16.

 ( 731 )  PINKSCROLL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   16    Rajztömbök, rajzblokkok (ruha tervező rajztömb).

  25    Felsőruházat; jelmezek; készruhák; női ruhák; övek [ruházat]; sapkák; sálak; kalapok.

 28    Babaágyak; babaházak; babaruhák; babaszobák; játék babák; plüss játékszerek; plüssmackók;

baba(játékbaba) ékszerek; baba(játékbaba) kiegészítők (táska, öv); baba(játékbaba) fejfedők (sapkák, kalapok,

fejkendők); mackó(játékmackó/plüssmackó) ruhák;mackó(játékmackó/plüssmackó) kiegészítők; táska (baba és

 baba kiegészítő tároló táska).

A rovat 104 darab közlést tartalmaz.
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