
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 01189

 ( 220 ) 2008.04.07.

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

 ( 740 )  ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) FRISS ÖTLETEK KONYHÁJA

 ( 511 )  41    Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vonatkozásában; receptek kidolgozása, fejlesztési

tevékenység, főleg amelyek receptek kidolgozására és ételkészítésre vonatkoznak; publikációk, gyakorlat

biztosítása, főleg receptek készítése ésételkészítéssel kapcsolatban; fórumok és lehetőségek biztosítása receptek

 egymás közötti kicserélésére és ételekkel kapcsolatos információk, kulturális tevékenység.

 43    Ételekkel és ételkészítményekkel kapcsolatos tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások, tanácsadás

ételreceptek vonatkozásában; táplálkozásra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások; ételekkel, diétával és

táplálkozással kapcsolatos tanácsok; fórumok éslehetőségek biztosítása a receptek és ételekkel kapcsolatos

 információk cseréjével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 08 02643

 ( 220 ) 2008.08.18.

 ( 731 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Együtt. Veled.

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő készülékekhez,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; rögzített és rögzítetlen adathordozók (ami a 9.

áruosztályba tartozik); számítógépprogramok (rögzített); elektronikusan rögzített adatok (letölthető);

 elektronikusközlemények (letölthető).

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

 osztályokba; karácsonyfadíszek.

 32    Sörök, alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, izotóniás italok, energiaitalok, alkoholmentes

 üdítőitalok; szörpök és más készítmények italokhoz.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számítógép adatbázisban összegyűjtött

adatok és információk nyomtatása, rendszerezése, szerkesztése, gazdasági elemzés; kiskereskedelmi

szolgáltatások (az interneten és más távközlésihálózatokon keresztül is) a 9. és a 16. osztályok termékeire

vonatkozóan; piacosítás; hirdetés formájában történő szponzorálás; digitális hálózatokon keresztül végzett

marketing tevékenység; vagyoni alap menedzsmentje, hirdetési és marketing koncepciókidolgozása;

manöken/modell szolgáltatások reklám vagy kereskedelmi célból; hirdetési és promóciós szerződések elhelyezése

mások számára; üzleti ügyekben marketing és ajánlatkérési tevékenység; hirdetés; sales promóciók; televíziós

hirdetések; onlinehirdetés és sales promóció számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül; hirdetések

kombinációja internetes weboldalak formájában; adatbázisok összeállítása hirdetés és sales promóciók internetes

publikálásra; internetes hirdetés, webestárfelület biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozására; konzultáció,

kiskereskedelmi információk és kapcsolatok elhelyezése globális számítógép hálózatokon számítógép

 adatbázisokkal és létesített online kapcsolatokon vagy interneten keresztül.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, pénzügyi szponzoráció.
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 37    Építkezés; üzembe helyezés; javítás és karbantartási szolgáltatások számítógépekkel és távközlési

 eszközökkel kapcsolatban.

 38    Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezésekkel kapcsolatos

 információadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver, szoftver és adatbázis tervezés és fejlesztés; szoftver

karbantartás; szakmai tanácsadás;elektronikus adattárolási szolgáltatások; adatfeldolgozó felszerelésekkel

kapcsolatos bérleti szolgáltatások; weboldal tervezési szolgáltatások; webes tárterület biztosítása áruk és

 szolgáltatások hirdetésére.

  45    Szellemi tulajdonok licencügyleteinek kezelése.

 ( 210 ) M 10 01492

 ( 220 ) 2010.05.11.

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

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

  ( 546 )

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

termékek, újságok, különösen kéthetente megjelenő újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; 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.

 38    Távközlés, különösen üzenetek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az interneten;

 telefon összeköttetések és telefon szolgáltatások.

  41    Újságkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 10 01493

 ( 220 ) 2010.05.11.

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

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

  ( 546 )

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

termékek, újságok, különösen kéthetente megjelenő újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; 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.

 38    Távközlés, különösen üzenetek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az interneten;

 telefon összeköttetések és telefon szolgáltatások.

  41    Újságkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 11 01928

 ( 220 ) 2011.06.17.

 ( 731 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02153

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Svengard Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 ) REJOICE

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02158

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Kacsuk Zsófia, Budapest (HU)

 ( 541 ) KACSUKPATENT

 ( 511 )  35    Irodai munkák, különösen információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, szövegfeldolgozás; szakmai konzultációk üzleti

 ügyekben, különösen iparjogvédelmi stratégiakialakításához.

 41    Középfokú és felsőfokú oktatás, szakmai továbbképzés különösen jogi és iparjogvédelmi területen;

 konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások, különösen iparjogvédelmi szolgáltatások és szabadalmi ügyvivői tevékenység.

 ( 210 ) M 11 02274

 ( 220 ) 2011.07.19.

 ( 731 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Zöldborsók, valamint hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, amelyek elkészítéséhez zöldborsót

 alkalmaznak.

 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.

 35    Élelmiszer, zöldségek; gyümölcsök; különböző mélyhűtött áruk reklámozása és ezzel kapcsolatos ügyletek;

 kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok; üzleti információk.

 ( 210 ) M 11 02420

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 ) ETALON

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes

 italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csiger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 11 02470

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, 13630-000 Pirassununga, Sao Paolo (BR)

 ( 740 )  Faber Miklós, Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok sörök kivételével.

 ( 210 ) M 11 02471

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár (HU)

  

( 546 )

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 11 02476

 ( 220 ) 2011.08.02.

 ( 731 )  S.C. COMCEH S.A., Calarasi (RO)

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

 ( 541 ) VOLARE

 ( 511 )  16    Krepp-papír és sima papír; papírból és/vagy cellulózból készült, háztartási célra, személyes tisztálkodásra,

higiéniára és kezelésre alkalmazott termékek, beleértve a zsebkendőt, arctörlőt, asztalterítőt, szalvétát, konyhai

 törlőhengert és WC papírt,mind háztartási méretű, mind ipari méretű csomagban.

 ( 210 ) M 11 02619

 ( 220 ) 2011.08.18.

 ( 731 )  Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Saninet

 ( 511 )  42    Egészségügyi szoftver rendszeren keresztül nyújtott, gyógyító elősegítő tevékenységek, ehhez kapcsolódó

 adminisztráció, adatkommunikációs, gazdálkodási feladatok támogatása.

 ( 210 ) M 11 02624

 ( 220 ) 2011.08.18.

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

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

 ( 541 ) Bistrorant

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02632

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Foodnet Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Strigi

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 02639

 ( 220 ) 2011.08.19.

 ( 731 )  Rózsa Balázs, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Berta Hubert, 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02691

 ( 220 ) 2011.08.24.
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 ( 731 )  Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, New York (US)

 ( 300 )  009785866 2011.03.04. EU

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

 ( 541 ) ARCALYST

 ( 511 ) 5    Fecskendővel beadható gyógyszerészeti készítmények és anyagok gyulladásos betegségek és

rendelelnességek kezelésére; fecskendővel beadható gyógyszerészeti készítmények és anyagok immunológiai

betegségek és rendellenességek kezelésére, például aköszvénnyel összefüggő gyulladás, szív- és keringési

betegségek, magas vérnyomás (hipertónia), kardiovaszkuláris betegségek, urológiai betegségek

gasztrointesztinális rendellenességek, anyagcserével kapcsolatos betegségek, nevezetesen a köszvény,krónikus

 perifériás artéria elzáródásos betegségek és rendellenességek.

 ( 210 ) M 11 02726

 ( 220 ) 2011.08.29.

 ( 731 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasné Ruscsák Zsófia, Budapest

 ( 541 ) KYOTO BUDAPEST

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 02727

 ( 220 ) 2011.08.29.

 ( 731 )  Leroy Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasné Ruscsák Zsófia, Budapest

 ( 541 ) KYOTO HUNGARY

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 11 02759

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Vidák László, Siófok (HU)

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

  

( 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.

 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, különösen erszények, pénztárcák;hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kézitáskák, iskolatáskák;

 oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; utitáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02762

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02764

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02821

 ( 220 ) 2011.09.06.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Az Áramszolgáltató

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áram elosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 02841

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Tibenszky Mónika Aliz, Budapest (HU)

 Borbáth András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Péter, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02844

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Tóth Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Zsuzsanna, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sanatopic

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikk, testápoló krém; kézkrém, arckrém, bőrápoló szer; hajmosó szer, hajápoló szer.
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5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati bőr és hajápoló szer; gyógyhatású bőr és

 hajápoló krém.

 ( 210 ) M 11 02847

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., Veszprém (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 02850

 ( 220 ) 2011.09.08.

 ( 731 )  Foldana Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02851

 ( 220 ) 2011.09.08.

 ( 731 )  Kovács Attila, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok.
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 ( 210 ) M 11 02859

 ( 220 ) 2011.11.05.

 ( 731 )  ÖkoTech-Home Kft., Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Hulladékkezelés és szemét újrahasznosítása; hulladék- és szemét megsemmisítés; vízkezelés.

 ( 210 ) M 11 02875

 ( 220 ) 2011.09.09.

 ( 731 )  Liberty Global Europe Holding BV, Schiphol-Rijk (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos és oktatási készülékek és eszközök; mágneses adathordozók; adatok rögzítésére szolgáló

lemezek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; mágneskártyák; CD-k; számítógépes programok rögzítésére

szolgáló kazetták, amelyek nem tartoznak másosztályokba; számítógépek, számítógépes szoftverek; számítógép

perifériák; adathordozók, amelyek nem tartoznak más osztályokba; hang, kép vagy adat rögzítésére,

továbbítására, megjelenítésére tárolására, kódolására, dekódolására, átalakítására,feldolgozására szolgáló

elektronikus adatfeldolgozó berendezések, készülékek és műszerek; kommunikációs és távközlési berendezések;

audiovizuális, távközlési berendezések és eszközök; televíziók; távirányítók; magnetofonok, videomagnók,

kamerák;telefonok, mobiltelefonok, személyi szervezők (PDA), elektronikus naptárak, rádió, sztereó

berendezések személyes használatra, projektorok (vetítőgépek); antennák, parabolaantennák, hangszórók,

erősítők, számítógépek, számítógép-monitorok, monitorok,számítógép billentyűzetek, számítógép-perifériák,

modemek, dekódoló készülékek, rejtjelezési készletek; adatfeldolgozó berendezésekhez való hozzáférésre és a

hozzáférés szabályozására szolgáló eszközök; azonosításra szolgáló eszközök távközlésihálózatokhoz, jelek és

adások kódolására és dekódolására szolgáló berendezések, digitális terminál, filmek, CD-ROM-ok, hanglemezek,

DVD lemezek, videó és audió lemezek, digitális lemezek, videokazetták, CD-ROM-ok lejátszására szolgáló

eszközök, digitálisvideo-lemez, digitális lemezek, mágneslemezek, videó- és audió lemezek; hanglemezek,

mágneses adathordozók, mágneskártyák, chipkártyák, elektronikus kártyák, integrált áramkörök és

mikroáramkörök; kártyaolvasók, elektronikus alkatrészek; műholdaktudományos használatra és távközlési

műholdak, memória vagy mikroprocesszor kártyák, televíziós programok programozására és kiválasztására

szolgáló berendezések és eszközök, interaktív televíziózáshoz használt berendezések és eszközök; optikai kábelek

ésvezetékek, elektromos akkumulátorok és elemek, játék szoftver, függetlenül attól, hogy online játékra és/vagy

 interaktív használatra alkalmas.

 38    Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil távközlést és távbeszélő szolgáltatásokat; rádió- és televízió

műsorok műsorszórása; videó on demand; kábelszolgáltatói szolgáltatások; Internet-hozzáférést biztosító

szolgáltatások; hozzáférés biztosításatávközlési hálózatokhoz (beleértve az Internetet is); távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési információk biztosítása televízión és az Interneten keresztül is; elektronikus üzenetek

cseréje és továbbítása; interaktív kommunikációs szolgáltatásokaz Interneten, kábelhálózatokon keresztül vagy

egyéb adatátvitel útján; kábeltelevíziós műsorszórás; adatok, hang és videó átvitele rádión, televízión, műholdon,

kábelen, éteren keresztül vagy más elektronikus rendszer útján; távközlési infrastruktúraüzemeltetése és bérlete

harmadik felek részére beleértve a (mobil) telefonos hálózatokat is; tájékoztatás és tanácsadás (interaktív)

távközlési szolgáltatások vonatkozásában; hírügynökség és hírszolgáltatás; távközlési hálózatokhoz való

hozzáférési időbérlése; videojátékok és digitális adatok letöltéséhez való hozzáférés biztosítása; kommunikáció
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(adatátvitel) nyílt (Internet) vagy zárt (Intranet) globális számítógépes hálózatokon keresztül; filmek és egyéb

audio- és audiovizuális programok onlineletölthetővé tétele; programok továbbítása és (TV) csatornák

kiválasztása; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatások nyújtása;

 Internethez és adatbázisokhoz való csatlakozás biztosítása.

 41    Oktatás és szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és

színházi programok alkotása, gyártása, irányítása és végrehajtása; filmek és videók gyártása; oktatás, képzés,

tanfolyamok és képzések;kongresszusok, szemináriumok, előadások és más oktatási tevékenységek szervezése és

lebonyolítása; sport, kulturális, zenei és oktatási események szervezése; kulturális vagy oktatási célokra szolgáló

vásárok és kiállítások szervezése; filmek és videókkölcsönzése; könyvek, folyóiratok, újságok, brosúrák és más

folyóiratok kiadása, szerkesztése, kölcsönzése és terjesztése, függetlenül attól, hogy az elektronikus/digitális

formában történik, tanácsadás a fenti szolgáltatások vonatkozásában; interaktívszórakoztató szolgáltatások, online

 vagy egyéb módon.

 ( 210 ) M 11 02876

 ( 220 ) 2011.09.09.

 ( 731 )  Liberty Global Europe Holding BV, Schiphol-Rijk (NL)

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

 ( 541 ) FREESAT

 ( 511 ) 9    Tudományos és oktatási készülékek és eszközök; mágneses adathordozók; adatok rögzítésére szolgáló

lemezek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; mágneskártyák; CD-k; számítógépes programok rögzítésére

szolgáló kazetták, amelyek nem tartoznak másosztályokba; számítógépek, számítógépes szoftverek; számítógép

perifériák; adathordozók, amelyek nem tartoznak más osztályokba; hang, kép vagy adat rögzítésére,

továbbítására, megjelenítésére tárolására, kódolására, dekódolására, átalakítására,feldolgozására szolgáló

elektronikus adatfeldolgozó berendezések, készülékek és műszerek; kommunikációs és távközlési berendezések;

audiovizuális, távközlési berendezések és eszközök; televíziók; távirányítók; magnetofonok, videomagnók,

kamerák;telefonok, mobiltelefonok, személyi szervezők (PDA), elektronikus naptárak, rádió, sztereó

berendezések személyes használatra, projektorok (vetítőgépek); antennák, parabolaantennák, hangszórók,

erősítők, számítógépek, számítógép-monitorok, monitorok,számítógép billentyűzetek, számítógép-perifériák,

modemek, dekódoló készülékek, rejtjelezési készletek; adatfeldolgozó berendezésekhez való hozzáférésre és a

hozzáférés szabályozására szolgáló eszközök; azonosításra szolgáló eszközök távközlésihálózatokhoz, jelek és

adások kódolására és dekódolására szolgáló berendezések, digitális terminál, filmek, CD-ROM-ok, hanglemezek,

DVD lemezek, videó és audió lemezek, digitális lemezek, videokazetták, CD-ROM-ok lejátszására szolgáló

eszközök, digitálisvideo-lemez, digitális lemezek, mágneslemezek, videó- és audió lemezek; hanglemezek,

mágneses adathordozók, mágneskártyák, chipkártyák, elektronikus kártyák, integrált áramkörök és

mikroáramkörök; kártyaolvasók, elektronikus alkatrészek; műholdaktudományos használatra és távközlési

műholdak, memória vagy mikroprocesszor kártyák, televíziós programok programozására és kiválasztására

szolgáló berendezések és eszközök, interaktív televíziózáshoz használt berendezések és eszközök; optikai kábelek

ésvezetékek, elektromos akkumulátorok és elemek, játék szoftver, függetlenül attól, hogy online játékra és/vagy

 interaktív használatra alkalmas.

 38    Távközlési szolgáltatások, beleértve a mobil távközlést és távbeszélő szolgáltatásokat; rádió- és televízió

műsorok műsorszórása; videó on demand; kábelszolgáltatói szolgáltatások; Internet-hozzáférést biztosító

szolgáltatások; hozzáférés biztosításatávközlési hálózatokhoz (beleértve az Internetet is); távközlési berendezések

kölcsönzése; távközlési információk biztosítása televízión és az Interneten keresztül is; elektronikus üzenetek

cseréje és továbbítása; interaktív kommunikációs szolgáltatásokaz Interneten, kábelhálózatokon keresztül vagy

egyéb adatátvitel útján; kábeltelevíziós műsorszórás; adatok, hang és videó átvitele rádión, televízión, műholdon,

kábelen, éteren keresztül vagy más elektronikus rendszer útján; távközlési infrastruktúraüzemeltetése és bérlete

harmadik felek részére beleértve a (mobil) telefonos hálózatokat is; tájékoztatás és tanácsadás (interaktív)

távközlési szolgáltatások vonatkozásában; hírügynökség és hírszolgáltatás; távközlési hálózatokhoz való
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hozzáférési időbérlése; videojátékok és digitális adatok letöltéséhez való hozzáférés biztosítása; kommunikáció

(adatátvitel) nyílt (Internet) vagy zárt (Intranet) globális számítógépes hálózatokon keresztül; filmek és egyéb

audio- és audiovizuális programok onlineletölthetővé tétele; programok továbbítása és (TV) csatornák

kiválasztása; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatások nyújtása;

 Internethez és adatbázisokhoz való csatlakozás biztosítása.

 41    Oktatás és szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; rádió, televízió, audiovizuális, zenei, szórakoztató és

színházi programok alkotása, gyártása, irányítása és végrehajtása; filmek és videók gyártása; oktatás, képzés,

tanfolyamok és képzések;kongresszusok, szemináriumok, előadások és más oktatási tevékenységek szervezése és

lebonyolítása; sport, kulturális, zenei és oktatási események szervezése; kulturális vagy oktatási célokra szolgáló

vásárok és kiállítások szervezése; filmek és videókkölcsönzése; könyvek, folyóiratok, újságok, brosúrák és más

folyóiratok kiadása, szerkesztése, kölcsönzése és terjesztése, függetlenül attól, hogy az elektronikus/digitális

formában történik, tanácsadás a fenti szolgáltatások vonatkozásában; interaktívszórakoztató szolgáltatások, online

 vagy egyéb módon.

 ( 210 ) M 11 02919

 ( 220 ) 2011.09.15.

 ( 731 )  Magyar Cserkészszövetség, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CSERKÉSZ

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

termékek; kiadványok, beszámolók, tankönyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; névjegykártyák; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek

(bútorok kivételével); papír-, írószer termékek; irodai kellékek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznakmás osztályokba).

 25    Ruházati cikkek, zoknik, lábbelik, cipők, csizmák, bakancsok, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; cipők;

egyenruhák; felsőkabátok, felöltők; fürdőnadrágok, úszónadrágok; ingek; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek;

lábbelik; melegítők, szvetterek;munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

övek; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; kendők; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik;

sporttrikók; szandálok; szoknyák; tarka selyemkendők (nyaksálak);térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat;

 zoknik.

  39    Utazásszervezés, táboroztatás, túraszervezés (hegyi-, sítúra).

 41    Nevelés; szakmai képzés; továbbképzés, vezetőképzés, felnőtt oktatás; szórakoztatás; gyermek programok

szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, erdei iskolai programok szervezése, kalandpark programok

 szervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás), táborhelyek

 hasznosítása.

 ( 210 ) M 11 02927

 ( 220 ) 2011.09.16.

 ( 731 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövettsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tordai Judit, Tordai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; marketingtevékenység; kereskedelmi és reklámcélú

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

  43    Vendéglátás; szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02928

 ( 220 ) 2011.09.16.

 ( 731 )  Magyar Szállodák és Éttermek Szövettsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tordai Judit, Tordai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás; marketingtevékenység; kereskedelmi és reklámcélú

 kiállítások.

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

  43    Vendéglátás; szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02933

 ( 220 ) 2011.09.19.

 ( 731 )  Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Centrodrill

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

 ( 210 ) M 11 02934

 ( 220 ) 2011.09.19.

 ( 731 )  Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Centroweld

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

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

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

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek.

 ( 210 ) M 11 03000

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  V-Concept Üzleti Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; interim (határozott idejű)

menedzsment szolgáltatás; segítségnyújtás kereskedelmi- ipar és egyéb vállalkozások irányításában;

üzletvezetési, üzletfejlesztési, üzletszervezésitanácsadási szolgáltatások; szakvélemények, statisztikák készítése
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üzletvezetési, üzletfejlesztési, üzletszervezési tárgykörökben; vállalati stratégiai, üzletfejlesztési tervek,

tanulmányok készítése; segítségnyújtás a vállalati stratégiai,üzletfejlesztési tervek végrehajtásában;

projektmenedzsment szolgáltatások a vállalati üzletfejlesztési programok megvalósításában; értékesítési,

marketing tanácsadás; értékesítési, marketing célú vállalkozói együttműködések szervezése; piackutatás,piaci

tanulmányok készítése; sajtófigyelés; információk adatbázisokba történő rendezése, szerkesztése; kereskedelemi

célú adatbázisok értékesítése; kereskedelemi, reklámcélú kiállítások, vásárok, egyéb rendezvények szervezése;

kereskedelmi célúinformációs, ügynöki tevékenység végzése; On-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; On-line eladási propaganda mások számára; On-line hirdetési helyek biztosítása számítógépes

hálózaton; On-line és egyéb hirdetési oldalak, reklámanyagokkészítése; On-line és egyéb hirdetési oldalak,

reklámanyagok terjesztése; beszerzési tanácsadás; beszerzési célú vállalkozói együttműködések szervezése;

beszerzési szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; humán erőforrásmenedzsment

tanácsadás; humán erőforrás vonatkozású vállalkozói együttműködések szervezése; munkaerő toborzás,

 közvetítés.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. pénzügyi tanácsadás pénzügyi elemzések

készítése pénzügyi célú vállalkozói együttműködések szervezése; biztosítás közvetítői tevékenység;

cégértékesítési tanácsadás, cégértékelés;cégértékesítési közvetítői tevékenység; finanszírozási közvetítői

 tevékenység (hitel, lízing, faktoring); finanszírozási tevékenység (hitel, lízing, faktoring).

 38    Távközlés; internetes közösségi portál működtetése; internetes hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

főrumok biztosítása az interneten; elektronikus üzenő fal szolgáltatás az interneten; elektronikus levelezés,

üzenetküldés, csatolmánytovábbítás(videók, képek, egyéb dokumentum file-ok) biztosítása az interneten;

 tartalomszolgáltatás az interneten; tudakozók, információs szolgáltatások az interneten.

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

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

hálózati kiszolgálók (WEBszerverek) bérlete; hosting szolgáltatás WEB oldalakhoz; számítógépes rendszerek,

WEB oldalak, internetes portálok tervezése; számítógépes programok WEB oldalak, internetes portálok,

 fejlesztése, megalkotása; számítógépes programok installációja.

 ( 210 ) M 11 03003

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  Lézerpont Stúdió Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; katalógusok; levélpapír; nyomtatványok; plakátok, falragaszok

 papírból vagy kartonból; óriásplakátok; épület dekorációk.

 35    Reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámozás; szabadtéri hirdetés; hirdetési oldalak készítése;

 reklámkiadványok.

 41    Digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek

szolgáltatásai; filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangversenyek szervezés és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; rádió-éstelevízióprogramok készítése; show-műsorok; színházi

produkciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); televíziós szórakoztatás; élő adások bemutatása; fesztivál

 szervezés.

 ( 210 ) M 11 03004

 ( 220 ) 2011.09.23.
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 ( 731 )  Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 Vágó István, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ÁTVÁGÓ

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek.

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

  38    Távközlés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen on-line játékok

 szolgáltatása számítógépes hálózatból; showműsorok, szerencsejátékok.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; különösen weboldalak

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 11 03005

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  Felföldiné Halász Krisztina, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 03006

 ( 220 ) 2011.09.23.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 03007

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  In mid Air ERP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Váti Zsuzsanna Andrea, Váti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 11 03009

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  Aktiebolaget SKF, Göteborg (SE)

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

 ( 511 )  17    Hőre lágyuló és öntött poliuretán elasztomereken alapuló vagy azokból készült tömítések és azok részei,

 kivéve a poliuretán szigetelőket és krém állagú tömítőanyagokat.

 ( 210 ) M 11 03010

 ( 220 ) 2011.09.23.

 ( 731 )  Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Liszt Ferenc Kamarazenekar

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; közönségszolgálat, kereskedelmi

ügyletekkel kapcsolatban; művészeti, zeneművészeti témákkal kapcsolatban: on-line hirdetői tevékenység,

reklámozás sugárzás útján rádiós, televíziós és/vagykábelen keresztül; reklámanyagok terjesztése; egyéb

 reklámtevékenység; szponzorok felkutatása.

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

hangversenyek rendezése és szervezése; előadóművészek szolgáltatásai; zeneművészettel kapcsolatban:

rendezvények, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;gyakorlati képzés, mesterkurzusok tartása és

szervezése; hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek kiadása; könyvkiadás, kották szerkesztése, kiadása;

hangstúdiók szolgáltatásai; szórakoztató és zenei eseményekkel kapcsolatos jegyirodai szolgáltatások;oktatás;

 zenével kapcsolatos szórakoztatás; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 43    Vendéglátás; rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely lefoglalása, rendezvényekkel kapcsolatos

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03017

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Újlengyel (HU)

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

 ( 541 ) Yes Pharma

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

 ( 210 ) M 11 03018

 ( 220 ) 2011.09.26.

 ( 731 )  Bankó Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Babaházak, csúszdák, dobható korongok (játékszerek), eszközök testgyakorláshoz, hálók (sportcikkek),

hintalovak, hinták, játék autók, játék sárkányok, játékok, játékszerek, karikajátékok, méretarányosan kicsinyített

 járműmodellek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 41    Sport edzőtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása,

szórakoztatás, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), üdülőtáborok szolgáltatásai

 (szórakoztatás).

 ( 210 ) M 11 03049

 ( 220 ) 2011.09.28.

 ( 731 )  Bock József, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

 ( 541 ) Bock Bistro
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 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; 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 03050

 ( 220 ) 2011.09.28.

 ( 731 )  Bock József, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; 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 03059

 ( 220 ) 2011.09.28.

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

 ( 541 ) Blife életprogram

 ( 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 03065

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  Bodnár Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari Brigitta, dr. Magyari Brigitta 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.

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

 ( 210 ) M 11 03070

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 03071

 ( 220 ) 2011.09.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 03073

 ( 220 ) 2011.09.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 11 03074

 ( 220 ) 2011.09.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 03075

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  Biser Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; szabadidő ruhák; sportmezek; melegítők, szvetterek; sportszárak; cipők,

 különösen a sportcipők; kesztyűk, különösen kapuskesztyűk; dzsekik, különösen a széldzsekik.

 28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sípcsontvédők; labdák

 labdajátékokhoz; kulacsok sportolóknak; sporttáskák.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 11 03081

 ( 220 ) 2011.09.29.

 ( 731 )  Szépem Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Colonhydroterápiás készülékek, eszközök és ezek tartozékai.

 ( 210 ) M 11 03089

 ( 220 ) 2011.09.30.

 ( 731 )  Ruffné Mohai Livia, Baja (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR BATYU

 ( 511 )   21    Magyar eredetű vagy magyaros témájú kerámia áru, különösen só-liszt kerámiák.

  35    Kereskedelem magyarországi eredetű ajándéktárgyakkal és magyar vonatkozású kulturális termékekkel.

  41    Magyar kultúra terjesztésére vonatkozó tevékenység.

 ( 210 ) M 11 03090

 ( 220 ) 2011.09.30.
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 ( 731 )  RTL Kábeltelevízió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Televíziós szórakoztatás, sport tevékenységek, kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 03092

 ( 220 ) 2011.10.03.

 ( 731 )  Kollarits Zoltán 60%, Szombathely (HU)

 Kollarits István 40%, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Internetes kereskedelem bonyolítása, internetes piactér különösen műtárgyak, régiségek, gyűjteményes

tárgyak adásvételére; online árverés, aukció szervezése, lebonyolítása, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások,

vásárok szervezése, áruk bemutatásakommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, online galéria

 szolgáltatások.

  41    Kulturális tevékenységek, kulturális célú kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 11 03095

 ( 220 ) 2011.10.03.

 ( 731 )  Agave Könyvek Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei Éva, Dr. Erdei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Magnólia

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, könyvek, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem

tartoznak más osztályokba; 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; brosúrák, vékony fűzött könyvek; képek; képregények;könyvkötések;

 magazinok, időszaki lapok; naptárak; nyomtatott publikációk; újságok.

 38    Elektronikus kiadványok, e-könyvek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; fórumok biztosítása az

 interneten.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

 letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból.

 ( 210 ) M 11 03132

 ( 220 ) 2011.10.05.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) Semmelweis Egyetem

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
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 lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.

 44    Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai

[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi

 szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 03134

 ( 220 ) 2011.10.05.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) Semmelweis Universität

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.

 44    Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai

[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi

 szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 03135

 ( 220 ) 2011.10.05.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) Semmelweis University

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás;élő előadások bemutatása; óvodák; kollégiumok, internátusok;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; bálok szervezése; egészség(védő) klubok[kondícionálás]; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; levelező tanfolyamok; sport edzőtábori szolgáltatások;sportlétesítmények

üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás;

 biológiai kutatás; kutatás ésfejlesztés mások részére; vegyelemzés, kémiai analízis.

 44    Orvosi szolgáltatások; alkoholbetegek elvonó kezelése; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészek szolgáltatásai
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[receptek elkészítése]; gyógyszerészetitanácsadás; klinikák; optikusok szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi

 szolgáltatások; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 03147

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Thanh Long Euro Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 03149

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Promda Bt., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 11 03150

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Glover Electric Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 berendezések.

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

 ( 210 ) M 11 03155

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Foltin-Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Úgyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLAMENCO

 ( 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,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 03161

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezelő és Szolgáltató 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;

 csomagolópapír; nyomdabetűk; klisék; dobozokkartonból vagy papírból.

  40    Nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, mintanyomás, fényképnyomás, fénynyomat.

 ( 210 ) M 11 03162

 ( 220 ) 2011.10.07.

 ( 731 )  Házikence Tanoda Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03181

 ( 220 ) 2011.10.10.

 ( 731 )  FOODBOX Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapuló, tésztaféleséget tartalmazó készételek.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok;

 étkezési tésztaféléken, rizsen, gabonán alapuló készételek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezési szolgáltatás helyben fogyasztásra és elvitelre.

 ( 210 ) M 11 03214

 ( 220 ) 2011.10.06.

 ( 731 )  Traveljigsaw Limited, Manchester M2 3NQ (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Utazási biztosítás szervezése és/vagy megrendelése, beleértve utazási biztosítás megszervezését és/vagy

megrendelését interneten keresztül; biztosítási igények menedzsment szolgáltatások, pénzügyi és finanszírozási

szolgáltatások, valamennyi gépjárműlízingeléshez, -kölcsönzéshez és -eladáshoz kapcsolódóan; biztosítás;

pénzügyi ügyletek; monetáris ügyletek; biztosítási szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások interneten keresztül;

biztosítási információk szolgáltatása; biztosítási szolgáltatásokbiztosítása beleértve általános biztosítás,
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autóbiztosítás, furgonbiztosítás, motorkerékpár biztosítás, motor meghibásodásra vonatkozó biztosítás; utazási

biztosítás; biztosítási ügynöki tevékenység; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatásokinterneten keresztül;

elektronikus fizetési szolgáltatások; beleértve, de nem rájuk korlátozva, az összes fent említett, elektronikus

eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az összes, fent említett szolgáltatáshoz

 kapcsolódókonzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

 38    Weboldalak működtetése; telekommunikációs és kommunikációs szolgáltatások; gépjármű kölcsönzési

szolgáltatással kapcsolatos telekommunikációs és adatkommunikáció továbbítási szolgáltatások telefonkészülék

és számítógép felhasználásával; elektronikusinformáció megosztása számítógép hálózatokon, globális

információs hálózatokon és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; telekommunikációs hozzáférés és linkek

biztosítása számítógép adatbázisokhoz, számítógép hálózatokhoz, globális információshálózatokhoz és vezeték

nélküli hálózatokhoz; keresőmotorok biztosítása és/vagy működtetése; online link biztosítása pénzügyi,

biztosítási, utazási, autózási, számítógépes és telekommunikációs információkhoz; elektronikus posta

szolgáltatások;hirdetőtábla szolgáltatások globális információs hálózaton keresztül; beleértve, de nem rájuk

korlátozva, az összes fent említett, elektronikus eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az

 összes, fent említett szolgáltatáshozkapcsolódó konzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

 39    Szállítási szolgáltatások; utazási szolgáltatások; autókölcsönzési szolgáltatások; nyaralási szállítások

szervezése; gépjármű kölcsönzési és lízing szolgáltatások; utasszállító járművek, kereskedelmi és ipari járművek

kölcsönzése és lízingelése; autók,kerékpárok, motorkerékpárok, kempingautók, kamionok, teherautók, furgonok,

távolsági buszok, autóbuszok, lakókocsik kölcsönzése és lízingelése; jármű felszerelések és berendezések

kölcsönzése és lízingelése; jármű kiegészítők, beleértve csomagtartók,autóülések, gyermek biztonsági ülések,

jármű utánfutók, poggyásztartók, kerékpártartók kölcsönzése és lízingelése; személyszállítás szervezése;

utazásszervezési szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; elektronikus információs

szolgáltatások,nevezetesen interaktív és online információs szolgáltatások kiemelve jármű lízingelési és

kölcsönzési és utazási információk és interaktív és online foglalási szolgáltatások jármű lízingre és kölcsönzésre

vonatkozóan; foglalási és jegy szolgáltatások;nyaralások, utazások, túrák, tengeri utazások és gépjármű

kölcsönzés szervezése és/vagy foglalása, beleértve nyaralások, utazások, túrák, tengeri utazások és gépjármű

kölcsönzés szervezése és/vagy foglalása interneten keresztül; utazási helyfoglalásokszervezése és/vagy

megrendelése, beleértve utazási helyfoglalások szervezése és/vagy megrendelése interneten keresztül; utazási

irodai szolgáltatások, beleértve utazási irodai szolgáltatások interneten keresztül; beleértve, de nem rájuk

korlátozva, azösszes fent említett, elektronikus eszközök által biztosított szolgáltatást, beleértve az internetet; az

 összes, fent említett szolgáltatáshoz kapcsolódó konzultáció, tanácsadás és információ szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 03216

 ( 220 ) 2011.10.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) INZADIN

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03217

 ( 220 ) 2011.10.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Orvos és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) COGNIT

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 4. szám, 2012.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M404



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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 03218

 ( 220 ) 2011.10.12.

 ( 731 )  Székedli és Tóth Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 ( 210 ) M 11 03225

 ( 220 ) 2011.10.12.

 ( 731 )  Péter Antal, Nemesnádudvar (HU)

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak 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.

 ( 210 ) M 11 03227

 ( 220 ) 2011.10.13.

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

 ( 740 )  dr. Székhelyi Márton, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  45    Főleg politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatás, jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03230

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Meex Travel Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03231

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Meex Travel Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03232

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Meex Travel Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03233

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Meex Travel Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03234

 ( 220 ) 2011.10.13.

 ( 731 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Liszt és gabonafélékből készült készítmények, tésztaféleségek.

 ( 210 ) M 11 03235

 ( 220 ) 2011.10.13.
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 ( 731 )  MINNA TEJIPARI Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke András, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 03237

 ( 220 ) 2011.10.14.

 ( 731 )  SPS Trade Spol. S.R.O., 080 01 Presov (SK)

  

( 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.

 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.

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

 ( 210 ) M 11 03239

 ( 220 ) 2011.10.14.

 ( 731 )  Get-Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamasi Zoltán, Bánfi és Tamasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 03278

 ( 220 ) 2011.10.17.
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 ( 731 )  Dr. Templom József 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál ügyvéd,DR. SEENGER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03280

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  PÖDÖR Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PÖDÖR

 ( 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;

kókuszolaj; kukoricaolaj; napraforgóolaj,étkezési; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; pálmamag olaj,

 táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; repceolaj, étkezési; szezámolaj.

 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; aromák,az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;

 aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények élelmezéshez; ecet; szendvicsek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék,

 étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 11 03281

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Jin Jian Shu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szinnyai Béla, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03284

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Hancúr párbaj

 ( 511 )   28    Táblajátékok; társasjátékok.

 ( 210 ) M 11 03336

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Pákay András, Budapest

 ( 541 ) SUGARBIRD

 ( 511 )  29    Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós; cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; bonbonok

(cukorkák); cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; csokoládé; csokoládéalapú italok;

csokoládés tej (ital); díszek süteményekhez (ehető-);fagylalt, jégkrém; gyümölcsös sütemények/torták; jeges tea;

kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kávé alapú italok; kekszek;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; mentabonbonok,mentacukorkák;

mézeskalács; piskóták; pudingok; rágógumi; rizstorták, rizslepények; snack ételek (gabona alapú-); snack ételek

(rizs alapú--); sós kekszek; sütemények; szörbet (fagylalt); tea; tea alapú italok; töltött cukorkák, fondan

 (cukrászáru).

 32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes Cider; ásványvizek; ásványvizek (italok);

földimogyoró tej (alkoholszegény ital); gyömbérsör;gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás

italok; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú

alkoholmentes italok; paradicsomlevek (italok); sörbetek (italok); sörök;szénsavas italok; szódavíz; szódavizek;

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak

[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; emésztést elősegítő italok

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

gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök; mentalikőr; mézsör; pálinkák, brandyk;

 rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 11 03361

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  La Soleil Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03363

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03364

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  MPF Holding Zrt., Ráckeresztúr (HU)

 ( 541 ) FÉG

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 11 03365

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Groupama Garancia Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen;

reklámozás és/vagy hirdetés, például szóró-ajándékozás formájában, különösen esernyők, zászlók,

ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és egyébhordozón, pédául plakátok, levelek, szórólapok filmek

formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, pl teletexen, zártkörű hálózatokon keresztül,hirdetések elektronikus

 formában távközlési úton pl telefonon, mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások általában, befektetések kezelése,

alapítványok pénzügyi kezelése; biztosítási ügynöki alkuszi tevékenység; interneten és távközlési hálózatokon

keresztül nyújtott biztosításiszolgáltatások, tájékoztatás és tanácsadás biztosítások és pénzügyek tárgyában

telefonon és Interneten keresztül is, biztosítási szolgáltatások, utasbiztosítások, felelősségbiztosítások,

önkormányzati biztosítások, életbiztosítások, balesetbiztosítások,törlesztési biztosítások, vállalkozói és

vállakozási biztosítások, szakmai biztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakásingatlan és építkezési

biztosítások, műtárgy- és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; sport- és kulturálistevékenységek

 szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi, biztosítási

és szakmai képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés,

 felnőttoktatás; sport- és kulturálistevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 11 03368

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  Hor-Bud Global Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 ( 210 ) M 11 03375

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég), Memphis, Tennessee (US)

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

 ( 541 ) GET IN THE ZONE

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, és ezek más osztályba nem sorolt alkatrészei,

 tartozékai.

  35    Gépjárműalkatrészek kiskereskedelmi árusítása.

 ( 210 ) M 11 03378

 ( 220 ) 2011.10.20.

 ( 731 )  DELIBABA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János,Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DELIBABA

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03383

 ( 220 ) 2011.10.21.

 ( 731 )  Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsáru, különösen felvágottak, virsli.

 ( 210 ) M 11 03390

 ( 220 ) 2011.10.24.

 ( 731 )  KK KAVICS BETON KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) KK KAVICS BETON

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03411

 ( 220 ) 2011.10.25.

 ( 731 )  Kinpán József, Üröm (HU)

  ( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03414

 ( 220 ) 2011.10.25.

 ( 731 )  Brunswick Corporation, Lake Forest, Illinois (US)

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

 ( 541 ) MERCURY

 ( 511 )  7    Vízi járművek hajtóműrendszerei, nevezetesen külső hajtóművek, motorok és hajófar meghajtók.

 ( 210 ) M 11 03415

 ( 220 ) 2011.10.25.

 ( 731 )  Török-Dani Melinda, Dunaharaszti (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Fürdőruhák.

 ( 210 ) M 11 03416

 ( 220 ) 2011.10.25.

 ( 731 )  Kempinszki Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények.

 ( 210 ) M 11 03418

 ( 220 ) 2011.10.26.

 ( 731 )  Miller Krisztina Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakrúzsok, borotvaszappan, gyógyszappanok, izzadásgátló szappan, kozmetikai krémek, gyógykrémek,

kozmetikai pakolások, lábizzadást gátló szappanok, mosdószappanok, samponok, szappanok, sminkeltávolító

termékek, lemosószerek kozmetikai használatra,kozmetikai termékek fürdőkhöz, kence eltávolító termékek,

kozmetikai bőrápoló szerek, kenőcsök kozmetikai használatra, fürdősók nem kozmetikai használatra, fertőtlenítő

 szappanok, dezodoráló szappan, tusfürdő, habfürdő, ezek a felsorolt termékek frisskecsketejből készültek.

 ( 210 ) M 11 03419

 ( 220 ) 2011.10.26.

 ( 731 )  Dombor Natura Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 fából; munkapadok, munkaasztalok fából; polcok fából.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03423
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 ( 220 ) 2011.10.26.

 ( 731 )  "Silver Kiadó" Kiadói, Médiai-, és Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál András,Dr. Rédei Katalin és Dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) travelAIR

 ( 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 03445

 ( 220 ) 2011.10.27.

 ( 731 )  dr. Törös Judit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03456

 ( 220 ) 2011.10.28.

 ( 731 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 ) Pannonhalmi Apátsági Pince

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

 ( 210 ) M 11 03462

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Basilicus Szőlőbirtok Borászati Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03464

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Katavics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szombathely (HU)
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( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, 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.

 ( 210 ) M 11 03465

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Annus László, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

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

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 11 03466

 ( 220 ) 2011.11.02.

 ( 731 )  Zmextraverz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  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 03477

 ( 220 ) 2011.11.03.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONCLUDE ARANYTÁBLA

 ( 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.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 03478

 ( 220 ) 2011.11.03.

 ( 731 )  BIO-HERB Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Természetes édesítőszerek.
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 ( 210 ) M 11 03486

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Xu Ai Li, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruha, cipő.

 ( 210 ) M 11 03489

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Sung Peng Lin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Parragh Györgyi / dr. Sztrókai Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03494

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Cai Zhi Hui, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03497

 ( 220 ) 2011.11.04.

 ( 731 )  Lu Yanan, Budapest (HU)

 ( 541 ) IMARS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03504

 ( 220 ) 2011.11.05.

 ( 731 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

 ( 541 ) Pannonhalmi Apátsági Pincészet
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 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 11 03506

 ( 220 ) 2011.11.05.

 ( 731 )  La Soleil Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 03510

 ( 220 ) 2011.11.07.

 ( 731 )  Almási Tamás, 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.

  38    Távközlés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai;

 filmgyártás.

 ( 210 ) M 11 03519

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  ROLLEXCO Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) ROLIT

 ( 511 )  1    Vegyi tűzoltó szerek.

 9    Tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 11 03520

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  ROLLEXCO Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) ROLL-X

 ( 511 )  1    Vegyi tűzoltó szerek.

 9    Tűzoltó készülékek.

 ( 210 ) M 11 03521

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  Reanal-Ker Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

  ( 546 )

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

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

 kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.

9    Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

 szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,hanglemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 ) M 11 03532

 ( 220 ) 2011.11.08.

 ( 731 )  Nádas Patrik Nándor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03541

 ( 220 ) 2011.11.09.

 ( 731 )  Patmos Records Kiadói és Kereskedelmi Szervezet, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

 készülékek.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 11 03544

 ( 220 ) 2011.11.09.

 ( 731 )  Seres Mária, Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 03545

 ( 220 ) 2011.11.09.

 ( 731 )  Seres Mária, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 03546

 ( 220 ) 2011.11.09.

 ( 731 )  Seres Mária, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 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);
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 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.

 ( 210 ) M 11 03559

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  470 Food Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) WWW.TELETAL.HU

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Internetes szolgáltatások.

 43    Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 11 03562

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  470 Food Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TELETÁL ÉTLAP

 ( 511 )   16    Nyomdai termékek, kiadványok.

 ( 210 ) M 11 03563

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  470 Food Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TELETÁL ÉTELFUTÁR

 ( 511 )  43    Étel házhoz szállítása, partiszervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 11 03570

 ( 220 ) 2011.11.10.

 ( 731 )  Várnainé Rozgonyi Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rozgonyi Balázs, Budapest

 ( 541 ) KvízKaland

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

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

 ( 210 ) M 11 03584

 ( 220 ) 2011.11.11.

 ( 731 )  STANG BÁDOGOS Kft., Szajk (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03597

 ( 220 ) 2011.11.14.

 ( 731 )  Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)

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

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

 ( 210 ) M 11 03628

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 03632

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatványok; szakácskönyvek.

  41    Oktatás, képzés nyújtása főzés és élelmiszer területén.

 ( 210 ) M 11 03633

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Energofish Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőszákok horgászathoz, halhorgok, és egyéb horgászattal

 kapcsolatos eszközök.

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

 ( 210 ) M 11 03634

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Energofisch Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőszákok horgászathoz, halhorgok, és egyéb horgászattal

 kapcsolatos eszközök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 11 03635

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  Energofish Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőszákok horgászathoz, halhorgok, és egyéb horgászattal

 kapcsolatos eszközök.

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

 ( 210 ) M 11 03636

 ( 220 ) 2011.11.15.

 ( 731 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

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

 ( 541 ) NIAGARA

 ( 511 )  3    Tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; duguláselhárító szerek; szappanok; tisztítószerek.

 ( 210 ) M 11 03668

 ( 220 ) 2011.11.17.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03675

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  FUVI-ÁSZ Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok (forgalmazása).

 ( 210 ) M 11 03679

 ( 220 ) 2011.11.18.

 ( 731 )  Natura Margarin Kft., Tatabánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok, margarin.
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  30    Mártások, folyékony fűszeres salátaöntetek.

 ( 210 ) M 11 03686

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  G-HALASI Borkereskedelmi Kft., Dinnyeberki (HU)

 ( 740 )  dr. Fecser Péter, Fecser és Póka ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03694

 ( 220 ) 2011.11.21.

 ( 731 )  Szabó Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deénes Sándor,Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; kéziszerszámok hidraulikus rásegítéssel.

9    Villamos mérő-, jelző-, ellemőrző (felügyeleti berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

kismegszakítók; csengők;mágneskapcsolók; biztosító aljzatok és betétek; elosztódobozok; csatlakozó szekrények;

tokozott nyomógomb kapcsolók; fogyasztásmérők; kapcsolóórák; időkapcsolók; jelzőlámpák; tápegységek;

 transzformátorok; sorozatkapcsok; érvéghüvelyek; kábelsaruk; iparikézikapcsolók; LED kijelző panelek.

  11    Világítóberendezések; fényforrások; lámpatestek; csillárok.

 ( 210 ) M 11 03699

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  HOR-KOLL Kft., Várpalota (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, és ezen anyagból készült termékek, wc papír, szalvéta, kéztörlő.

 ( 210 ) M 11 03707

 ( 220 ) 2011.11.22.

 ( 731 )  ULTRA MARKETING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Nikolett, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, budapest

 ( 541 ) Seamist

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 210 ) M 11 03731

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  GASTRO PEPE Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03740

 ( 220 ) 2011.11.23.

 ( 731 )  TETSZETT Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Kft., Szigetmonostor (HU)

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

 ( 541 ) FEM Index

 ( 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 03751

 ( 220 ) 2011.11.24.

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

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 ) Uherák Szalámi

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

 tartoznak más osztályba.

  29    Szalámi és kolbászfélék, szárazáruk, bőrösáruk.

 ( 210 ) M 11 03758

 ( 220 ) 2011.11.24.

 ( 731 )  Libro-Trade Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, újságok.

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

intézése mások számára, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, vásárlási megrendelések ügyintézése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása, raktározása.

 ( 210 ) M 11 03763

 ( 220 ) 2011.11.24.
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 ( 731 )  AVATAR Ingatlan Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 03783

 ( 220 ) 2011.11.28.

 ( 731 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kesztyűk [ruházat].

 28    Baseballkesztyűk; baseballkesztyűk [játékfelszerelések; kesztyűk [játékok tartozékai]; ökölvívó kesztyűk,

 boxkesztyűk.

 35    Hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

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

reklámanyagok terjesztése; árubemutatás;áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

 áruminták terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése.

 ( 210 ) M 11 03822

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hancz Attila jogtanácsos, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03825

 ( 220 ) 2011.11.30.

 ( 731 )  VAS-SZÍNESFÉM Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Budapest
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( 546 )

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

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

 és csővezetékek.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek.

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

 ( 210 ) M 11 03829

 ( 220 ) 2011.11.29.

 ( 731 )  BODNÁR M.É.H. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Láczay György, Dr. Láczay Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

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

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 03834

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  SZUPERINFO MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 11 03837

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  Alapozó Terápiák Alapítvány, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03839

 ( 220 ) 2011.12.01.

 ( 731 )  Agenda 2013 Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03861

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pankotai Zoltán, Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 03862

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  "Dráva Tej" Kft., Barcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek, sajt.

 ( 210 ) M 11 03866

 ( 220 ) 2011.12.05.

 ( 731 )  Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozásból adódó megbetegedést); betegség;

szárazföldi jármű-casco (sínpályához kötött járművek nélkül); szállítmány (beleértve árukat, poggyászokat és

valamennyi más vagyontárgyat); tűz- éselemi károk; egyéb vagyoni károk; önjáró szárazföldi járművekkel

összefüggő felelősség; általános felelősség; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségek; továbbá függő

 biztosításközvetítői (ügynöki) tevékenység.

 ( 210 ) M 11 03870

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Igor Popovic, 21000 Split (HR)

 ( 740 )  dr. Kató Zoltán, Budapest
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 ( 541 ) ADRIAGATE

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 03874

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Sanex Pro Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kacsuk Zsófia, KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 berendezések.

 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.

 ( 210 ) M 11 03877

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Doroti Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csót (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  7    Csomagológépek, csomagzáró gépek ipari használatra.

  37    Csomagolás-technikai és egyéb gépek javítása.

  42    Csomagolástervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03878

 ( 220 ) 2011.12.06.

 ( 731 )  Negos Tárgyalási Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 03899

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Ayura Herbal Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nyitrai János, Nyitrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AYURA

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz; gyógynövény tartalmú ital.

 ( 210 ) M 11 03902

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Quentum Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Homegate

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 03904

 ( 220 ) 2011.12.08.

 ( 731 )  Jt International SA, 1211 Geneva 26. (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 210 ) M 11 03908

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  GARAFARM Kft., Baja (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03909

 ( 220 ) 2011.12.09.

 ( 731 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 03981

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Németh & Németh Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 11 03985

 ( 220 ) 2011.12.15.

 ( 731 )  Szegi Gabriella Brigitta, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szalma Renáta, Szeged

 ( 541 ) DR.Punto Rosso & Sanital

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 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.

 ( 210 ) M 11 04026

 ( 220 ) 2011.12.16.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) VÉNUSZ

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok, különösen margarin, napraforgóolaj, repceolaj, olívaolaj.
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 30    Cukor, rizs, lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények és cukrászsütemények, élesztő, sütőporok;

 fűszeres mártások; majonéz, salátaöntetek és mártások, továbbá dresszingek.

 ( 210 ) M 11 04027

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Teljesidő Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Éva, Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CSILLAGIDŐ

 ( 511 )   14    Órák és más időmérő eszközök.

  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 04028

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Teljesidő Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Éva, Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÉLETIDŐ

 ( 511 )   14    Órák és más időmérő eszközök.

  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 04029

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  Teljesidő Zrt., Göd (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Éva, Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TELJESIDŐ

 ( 511 )   14    Órák és más időmérő eszközök.

  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 04039

 ( 220 ) 2011.12.19.

 ( 731 )  AVIV Travel Trade 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 12 00036

 ( 220 ) 2012.01.05.

 ( 731 )  dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) SHOPGUARD

 ( 511 ) 9    Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányítókészülékek;

elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek;

világító vagy mechanikusjelzőberendezések; elektromos és egyéb jelzőcsengők; jelzőlámpák; detektorok; lézerek

nem orvosi használatra; hamispénzvizsgáló berendezések; felügyeleti elektromos műszerek ; betörés és lopás

elleni jelzőkészülékek;betörés és lopás megelőzésére szolgálóelektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi

eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló felszerelések;betörésgátló

riasztókészülékek; elektromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos árucimkékhez;

riasztóeszközök; füstjelző berendezések; gázellenőrző készülékek; ellenőrző-berendezések és készülékek;

időregisztráló készülékek; tűzjelző készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek;

elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek;mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek,

memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptető

rendszerek; mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató

egységek;mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített

számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók;

elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikusidőkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek;

 elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; kézi adó-vevők; vevőszámláló készülékek.

 20    Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémből; dobozok fából vagy műanyagból; tárolópolcok,

árubemutató állványok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállványok; palack zárak nem

fémből; műanyag csomagolótartályok; tartály zárak nemfémből; zárak és lakatok járművekhez; zárak lakatok nem

 fémből, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.

 37    Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések, áruvédelmi antennák, tűzriasztók,

elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása; páncélszekrények és

páncéltermek karbantartása és javítása;számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 12 00124

 ( 220 ) 2012.01.16.

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

 ( 541 ) EMPIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00125

 ( 220 ) 2012.01.16.

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

 ( 541 ) ESTREL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 12 00126

 ( 220 ) 2012.01.16.

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

 ( 541 ) DENILLA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 182 darab közlést tartalmaz.
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