
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  202.820

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 10 02159

 ( 220 )  2010.07.13.

 ( 732 )  Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Különösen gyógyszerek, gyógyszerkészítmények szállítása, raktározása.

 ( 111 )  205.214

 ( 151 )  2012.02.01.

 ( 210 )  M 11 01275

 ( 220 )  2011.04.21.

 ( 732 )  STRAGEN PHARMA SA, Genéve 4 (CH)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerek, gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  205.414

 ( 151 )  2012.01.31.

 ( 210 )  M 10 01743

 ( 220 )  2010.06.04.

 ( 732 )  Nobilia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben, piaci tanulmányok, piackutatás, outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás), közhvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, segítségnyújtás üzletvezetéshez,

statisztikák összeállítása, szakmaikonzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazgasági ügyekben,

szponzorok felkutatása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; kivéve bútorokkal éskonyhabútorokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások; pályázatok figyelése, pályázati tevékenységek támogatása, pályázati tanácsadás,

pályázatok meghirdetése, pályázatok véleményezése, pályázatok kiírása, lebonyolítása és azokkal kapcsolatos

minden tevékenység elvégzése;projektmenedzsment; kivéve bútorokkal és konyhabútorokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 111 )  205.647

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01892

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

 ( 511 ) 3 Szappanok; ilatszerek, illóoajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és testápoló szerek; habfürdők; fürdő

készítmények; samponok; hajkondicionálók; hajszínezők; haj színtelenítő készítmények; haj- és testápolás céljára

használatos eljáráshoz alkalmazottkészítmények; krémek; gélek; tejek; hidratálók; púderek; toalett szerek;

borotválkozás utáni arcszeszek (aftershave); arckikészítő (make-up) készítmények; make-up eltávolító

 készítmények; napsugárzás elleni védelemre szolgáló készítmények; dezodorok;fogkrémek.

 ( 111 )  205.648

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 02432

 ( 220 )  2011.07.28.

 ( 732 )  PRIMERA LUZ Pénzügyi Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 

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

 ( 111 )  205.649

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01891

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

 ( 541 )  SANO

 ( 511 ) 3 Szappanok, ilatszerek, illóoajok, kozmetikai cikkek, haj- és testápolók, fürdőhabok, samponok, hajregenerálók,

krémek, gélek, tejek, hidratálók, puderek, piperecikkek, borotválkozás utáni arcszeszek (aftershave), kozmetikai

készítmények, napozás ellenibőrvédő készítmények, dezodorok, fogkrémek; fehérítőszerek, valamint egyéb

mosáshoz alkalmazott szerek; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; bébi kozmetikumok,

 könnymentes samponok, bébi olajok, szappanmentes szappanok, bébifürdetők, bébi bőrkiütés elleni ápoló krém.

5 Egészségügyi készítmények; fertőtlenítőszerek; fungicidek, peszticidek; légtisztítók és légillatosítók; légfrissítő

 készítmények; orvosi és fogászati készítmények.

 ( 111 )  205.650

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01890

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

 ( 541 )  SANOBON

 ( 511 ) 3 Fogkrémek; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; folyékony készítmények mosáshoz, folyékony

 készítmények bútorok tisztítására és fényesítésére; szappanok.

 ( 111 )  205.651
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 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01889

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

 ( 541 )  NECA

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

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

 ( 111 )  205.652

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01893

 ( 220 )  2011.06.15.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; ilatszerek, illóoajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek és testápoló szerek; habfürdők; fürdő

készítmények; samponok; hajkondicionálók; hajszínezők; haj színtelenítő készítmények; haj- és testápolás céljára

használatos eljáráshoz alkalmazottkészítmények; krémek; gélek; tejek; hidratálók; púderek; toalett szerek;

borotválkozás utáni arcszeszek (aftershave); arckikészítő (make-up) készítmények; make-up eltávolító

 készítmények; napsugárzás elleni védelemre szolgáló készítmények; dezodorok;fogkrémek.

 ( 111 )  205.653

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 01699

 ( 220 )  2011.06.01.

 ( 732 )  Bödör Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  VÁNDOR VIGADÓ

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

 ( 111 )  205.654

 ( 151 )  2012.02.29.

 ( 210 )  M 11 02433

 ( 220 )  2011.07.28.

 ( 732 )  Szemiramisz Non-Profit Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Kulturális tevékenység.

 ( 111 )  205.675

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 11 01394

 ( 220 )  2011.05.04.

 ( 732 )  Király Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Pencz Kamilló, Kecskemét
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( 546 )

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

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

 zsírok.

30 Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  205.676

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 11 01931

 ( 220 )  2011.06.17.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy

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

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  205.677

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 11 02288

 ( 220 )  2011.07.20.

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

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

 ( 541 )  INTERMÉDIA KFT.

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  205.678

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 11 02102

 ( 220 )  2011.06.29.

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

 ( 541 )  Net & Roll

 ( 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.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.679

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 11 02290

 ( 220 )  2011.07.20.

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

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

 ( 541 )  MAGNUM MEGABOARD

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  205.680

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 10 02146

 ( 220 )  2010.07.13.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

 30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 111 )  205.681

 ( 151 )  2012.03.05.

 ( 210 )  M 10 01508

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 732 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről származó szilva, szilva ízesítésű szeszes ital -energiaitalokat,

 koffeintartalmú italokat vagy ezek bármelyikének elegyét tartalmazó alkoholos italok kivételével.

 ( 111 )  205.682

 ( 151 )  2012.03.06.

 ( 210 )  M 11 02724

 ( 220 )  2011.08.29.

 ( 732 )  International Crew Ship Training Center Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  205.683

 ( 151 )  2012.03.07.

 ( 210 )  M 11 02547

 ( 220 )  2011.08.10.

 ( 732 )  Eurest Étteremüzemeltető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
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 ( 111 )  205.687

 ( 151 )  2012.03.07.

 ( 210 )  M 11 02179

 ( 220 )  2011.07.07.

 ( 732 )  Uzonyi Péter, Esztergom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 35 Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, testnevelési és sporteszközök, kis és nagykereskedelme, web-áruház.

 ( 111 )  205.688

 ( 151 )  2012.03.07.

 ( 210 )  M 11 02372

 ( 220 )  2011.07.25.

 ( 732 )  Aggod Péter, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pap Béla, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós sütemények, fagylalt, jégkrém, jeges tea, tea, kávé alapú italok, kávé

tejjel, kekszek, lepények (gyümölcsös), majonéz, mustár, palacsinták, paradicsomszósz, pattogatott kukorica,

pizzák, ravioli, snack ételek(gabona alapú), snack ételek (rizs alapú), spagetti, sütemények, szendvicsek, szörbet,

 taco, tea, tea alapú italok, tejsodó, tésztafélék, tortilla.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

43 Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló

 éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 111 )  205.689

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02777

 ( 220 )  2011.09.02.

 ( 732 )  VOTEC Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  Elek Flexibility

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

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

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

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

 termékek alkatrészei és felszerelései.

37 Elektromos készülékek üzembehelyezése és javítása, rádióvevők és televízió vevők karbantartása és javítása,

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

világítástechnikai eszközökkarbantartása és javítása, villamoselosztó és vezérlő készülékek karbantartása és

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

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M606



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

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

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

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

gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása, járműjavítás elektronikus kommunikációs berendezések és

műszerek karbantartása és javítása,kompjuterek karbantartása és javítása, nyomtatók karbantartása és javítása,

telefonjavítás, elektromos szolgáltatások, kommunikációs készülékek telepítése, elektromos berendezések

 zavarmentesítése, gépek üzembehelyezése, karbantartása, hangszerekrestaurálása.

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

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

 célú események szervezése; audióvizuális készülékekbérbeadása.

42 Fizikai kutatás, ipari formatervezés, kutatás, fejlesztés mások részére, minőségbiztosítás, műszaki kutatás,

műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, műszaki

 tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  205.690

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02921

 ( 220 )  2011.09.13.

 ( 732 )  Szondaphone Telemarketing-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Voxearch

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. 

 ( 111 )  205.691

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02929

 ( 220 )  2011.09.16.

 ( 732 )  Angyalsziget Kft., Mezőhegyes (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); diétás anyagok gyógyászati használatra.

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások emberek

 számára.

 ( 111 )  205.692

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 03120
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 ( 220 )  2011.10.04.

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen (DE)

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

 ( 541 )  ORDAX

 ( 511 ) 5 Féregirtó szerek, gombaölő szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), kártékony állatok irtására szolgáló

 készítmények.

 ( 111 )  205.693

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02768

 ( 220 )  2011.05.25.

 ( 732 )  Interbasic Holding S.A., Luxembourg 1746 (LU)

 ( 300 )  1123487 2006.11.21. BX

 1125693 2003.12.21. BX

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruhaneműk, kivéve a bőrből készült ruhaneműket; nem bőrből készült övek; cipők, sportcipők, csizmák,

papucsok, nem bőrből készült sárcipők; ruhák, zakók, nadrágok, farmer ruhaneműk, szoknyák, női ruhák,

kabátok, felsőkabátok, köpenyek, esőkabátok,pelerinek, dzsekik, pulóverek, ingek, pólók, blúzok, kardigánok,

fehérneműk, pomgyolák, köntösök, fürdőruhák, úszódresszek, kendők, kesztyűk, kalapok, sapkák,

 szemellenzők(sapkán), sálak, nyakkendők, amelyek nem bőrből készültek.

 ( 111 )  205.694

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02769

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  HotelPremio Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.695

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02776

 ( 220 )  2011.09.02.

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

 ( 740 )  dr. Sulyok Róbert, Szeged

 ( 541 )  Bistorant

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.696

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02587
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 ( 220 )  2011.06.02.

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

 ( 541 )  ÉMÁSZ Tarifactory

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás

 ( 111 )  205.697

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02766

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Spiller Kereskedelmi Kft., Csákvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Gergely, Dr. Bajusz Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AQVITAL

 ( 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).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  205.698

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02767

 ( 220 )  2011.09.01.

 ( 732 )  Cardiolab Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termékek.

 10 Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek.

 35 Kereskedelmi ügyletek.

 44 Orvosi ellátás.

 ( 111 )  205.699

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02584

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  Csík Péter, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Compton Informatica

 ( 511 )  9 Szoftverek.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  205.700

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02586

 ( 220 )  2011.06.02.

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

 ( 541 )  ÉMÁSZ Energia Ovi

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás

 ( 111 )  205.701

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02450

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spólka Akcyjna, 01-207 Warszawa (PL)

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

 ( 541 )  NOVORIN Gold

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  205.702

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02451

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spólka Akcyjna, 01-207 Warszawa (PL)

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

 ( 541 )  MAGYSIM

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  205.703

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02456

 ( 220 )  2011.08.01.

 ( 732 )  VOTEC Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  ESAudio

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

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

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

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

 termékek alkatrészei és felszerelései.

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

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

világítástechnikai eszközökkarbantartása és javítása, villamoselosztó és vezérlő készülékek karbantartása és

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

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

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

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

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

vízöblítéses higiéniás berendezések karbantartása és javítása, számítógép, hardware karbantartása és
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javítása,légkondicionáló berendezések karbantartása és javítása, irodatechnikai gépek karbantartása és javítása,

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

műszerek karbantartása és javítása,kompjuterek karbantartása és javítása, nyomtatók karbantartása és javítása,

telefonjavítás, elektromos szolgáltatások, kommunikációs készülékek telepítése, elektromos berendezések

 zavarmentesítése, gépek üzembehelyezése, karbantartása, hangszerekrestaurálása.

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

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

 célú események szervezése; audióvizuális készülékekbérbeadása.

42 Fizikai kutatás, ipari formatervezés, kutatás, fejlesztés mások részére, minőségbiztosítás, műszaki kutatás,

műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, műszaki

 tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  205.704

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02583

 ( 220 )  2011.08.16.

 ( 732 )  Rodent Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Tápanyagok állatok számára; (állateledel).

 35 Tápanyagok állatok számára (állateledel) való kereskedelem.

 ( 111 )  205.705

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 01740

 ( 220 )  2011.06.06.

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

 ( 541 )  S.O.S. elektrofix GT

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  205.706

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02228

 ( 220 )  2011.07.13.

 ( 732 )  Csakegynap Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  205.707

 ( 151 )  2012.03.08.
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 ( 210 )  M 11 02231

 ( 220 )  2011.07.13.

 ( 732 )  VOTEC Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  Engineering Sound Audio

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

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

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

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

 termékek alkatrészei és felszerelései.

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

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

világítástechnikai eszközökkarbantartása és javítása, villamoselosztó és vezérlő készülékek karbantartása és

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

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

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

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

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

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

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

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

műszerek karbantartása és javítása,kompjuterek karbantartása és javítása, nyomtatók karbantartása és javítása,

telefonjavítás, elektromos szolgáltatások, kommunikációs készülékek telepítése, elektromos berendezések

 zavarmentesítése, gépek üzembehelyezése, karbantartása, hangszerekrestaurálása.

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

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

 célú események szervezése; audiovizuális készülékekbérbeadása.

42 Fizikai kutatás, ipari formatervezés, kutatás, fejlesztés mások részére, minőségbiztosítás, műszaki kutatás,

műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, műszaki

 tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  205.708

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02410

 ( 220 )  2011.07.26.

 ( 732 )  Fischer Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Testneveléshez, a személyek testi képességeinek fejlesztéséhez, testépítéshez kapcsolódó sportruházat.

28 Testneveléshez, testépítéshez szükséges eszközök, felszerelések, sportcikkek, amelyek más áruosztályokba

 nem tartoznak.

41 Nevelés; szakmai képzés; testneveléssel, személyek testi képességeinek fejlesztésével, testépítéssel

 kapcsolatban nyújtott oktatások és szolgáltatások, sport tevékenységek.

 ( 111 )  205.709
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 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02449

 ( 220 )  2011.07.29.

 ( 732 )  Z.I.B. Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárhegyi Ágnes, dr. Sárhegyi Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

 tanácsadás.

 ( 111 )  205.710

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 02411

 ( 220 )  2011.07.26.

 ( 732 )  Graboplast Padlógyártó zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  27 Linóleumok, padlóburkolatok, pvc-padlóburkolatok.

 ( 111 )  205.711

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 01371

 ( 220 )  2011.05.02.

 ( 732 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.712

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 01372

 ( 220 )  2011.05.02.

 ( 732 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  205.713

 ( 151 )  2012.03.08.

 ( 210 )  M 11 01739

 ( 220 )  2011.06.06.

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

 ( 541 )  S.O.S. autofix GT

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

 38 Távközlés.

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 
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