
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 00391

 ( 220 ) 2009.02.12.

 ( 731 )  Vivaldi Kft., Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, takarók elektromos fűtésű gyógyászati használatra

 (bio-keramikus takarók).

  24    Lepedők.

  25    Mágneses ruházati cikkek, papucsok, zoknik, alsóneműk, ionos ruházati cikkek.

 28    Mágneses szorítók, ionos szorítók, könyökvédők, térdvédők, sípcsontvédők, bokaszorítók, egészségügyi

szorítók, derékszorítók, ionos (negatív ionos) szorítók (derékszorítók, csuklószorító, térdszorító, bokaszorító,

 könyökszorító, lábszárszorító,combszorító, fejpánt, tartásjavító).

 ( 210 ) M 10 00232

 ( 220 ) 2010.01.28.

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

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

 ( 541 ) UNIKIT

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

 zselék, lekvárok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék; liszt és gabonából készített termékek; kenyér,

sütemény és édességfélék, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, öntetek (ízesítő

 készítmények); fűszerek, jég.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; sűrítmények és egyéb készítmények italok készítéséhez.

  43    Étel és ital nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások; időszakos szállás biztosítása.

 ( 210 ) M 10 02488

 ( 220 ) 2010.08.13.

 ( 731 )  H-VEND Service Kft., Deszk (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Önkiszolgáló rendszerű automaták, úgymint kávéautomaták, darabáru automaták, palackos ital automaták,

 étel automaták, cigaretta automaták.

  37    Javítás, szerelési szolgáltatás.

 ( 210 ) M 10 02850

 ( 220 ) 2010.09.24.
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 ( 731 )  SPIRITS-68 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Vágó Laura, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 10 03213

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

  

( 554 )

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

 szappanok.

 5    Fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 10 03303

 ( 220 ) 2010.12.11.

 ( 731 )  Horváth-Jelinkó Linda, Sopron (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  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 10 03386

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Discover Financial Services, Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen banki szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, bank kártya

szolgáltatások és eladási pont (point-of-sale) tranzakciók; pénzügyi tanácsadó szolgáltatások, amelyek

vonatkoznak a fizetési információk és vonatkozóadatok titkosításának biztonsági módszertanára; vásárló és

 kereskedő hitelesítési (authentication) szolgáltatások pénzügyi tranzakciók számára.

 ( 210 ) M 10 03420

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gombaölő szer (fungicid).

 ( 210 ) M 10 03421

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

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

  
( 591 )

 ( 511 )  5    Gyomirtó szer (herbicid).
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  31    Mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba (hatásfokozó szer).

 ( 210 ) M 10 03424

 ( 220 ) 2010.11.17.

 ( 731 )  Argina Kft., Fót (HU)

  

( 546 )

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

étrend-kiegészítő készítmények, vitaminok, gyógyteák, gyógynövény-készítmények, speciális gyógyászati célra

szánt tápszerek, bébiételek; tapaszok,kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtó szerek (herbicidek).

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

gabonakészítmények, esszenciák élelmiszerekhez, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi boltok, bolthálózatok, franchise rendszerek működtetése,

gyógytermékek, étrend-kiegészítők, higiéniai és kozmetikai termékek on-line kereskedelme számítógépes

hálózaton, on-line hirdetői tevékenység;kereskedelmi adminisztráció, piackutatás, árubemutatás, információ nés

tanácsadás fogyasztóknak, kereskedelmi vagy reklámcélú előadások és kiállítások szervezése-bonolítása; irodai

 munkák.

 ( 210 ) M 10 03446

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Bochemie a.s., 73595 Bohumin (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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).
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 ( 210 ) M 10 03611

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  László Pál, Törökszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  26    Kitűzők.

 35    Ruházati cikkekkel és divatkiegészítőkkel való kiskereskedelem, számítógépes hálózaton való reklámozás

 és kiskereskedelem, ruházati web áruház üzemeltetése.

 ( 210 ) M 10 03622

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Madal Bal 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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 03623

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Madal Bal Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Neera

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03624

 ( 220 ) 2010.12.03.

 ( 731 )  Bodrogi Bau Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Hódmezővásárhely

  ( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 03629

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, Budapest (HU)

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

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

 ( 210 ) M 10 03630

 ( 220 ) 2010.12.06.

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

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

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03634

 ( 220 ) 2010.12.06.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) tv2.hu

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03635

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Co and Co Communication Reklám és Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések és felszerelések; oktatási készülékek, oktatási eszközök

 mágnesek, számítógépes játékprogramok.

  20    Dobozok játékokhoz.

 28    Játékok, játékszerek; dámajátékok, dámatáblák, dobókockák [játékok], dominójátékok, társasjátékok,

játékkártyák, játékszerek, madzsong [kínai dominójáték], sakkjátékok, sakktáblák, építőjátékok, építőkockák

 [játékszerek], táblajátékok, trükkös játékok,zsetonok játékokhoz.
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 ( 210 ) M 10 03636

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Apton & Sinclair Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes játékprogramok, mágnesek, oktatási készülékek, oktatási eszközök.

 28    Dámajátékok, dámatáblák, dobókockák [játékok], dominójátékok, társasjátékok, játékgolyók, játékkártyák,

játékszerek, madzsong [kínai dominójáték], sakkjátékok, sakktáblák, építőjátékok, építőkockák [játékszerek],

 táblajátékok, trükkös játékok, zsetonokjátékokhoz.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése;

kulturális vagy nevelési célú kiállításokszervezése; oktatás;oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

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

számítógépes hálózatból; versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás]; könyvkiadás; elektronikus könyvek

 és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 10 03639

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Huang Ti Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), aranyér elleni

készítmények, asztma elleni tea, balzsamokgyógyászati használatra, bedörzsölőszerek, borogatások, citromfűtea

gyógyszerészeti használatra, cukrászati gyógytermékek, egészségügyi betétek, elixírek [gyógyszerészeti

készítmények], fejfájás (migrén) elleni készítmények, fájdalomcsillapítók,fertőtlenítő füstölő készítmények

gyógyászati használatra, fertőtlenítő vatta, fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra, féreghajtó, fogyasztótea

orvosi használatra, főzetek gyógyszerészeti használatra, fürdősók, füstölőrudak, füvek füstölésre,gyógyászati

használatra, gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukor, gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok,

gyógynövények, gyógyteák, herbateák, hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készítmények,

hüvelyöblítő készítmények,idegerősítő szerek, iszap fürdőkhöz, karkötők reuma ellen, kínafakéreg gyógyászati

használatra, komlókivonatok gyógyszerészeti használatra, kúpok (végbél- vagy hüvely-), menstruációs betétek,

menstruációs tamponok, méhpempő gyógyászati használatra,nyugtatók, ragtapasz, rágógumi gyógyászati

használatra, repülősók, sebszivacsok (gyógyító-), sók gyógyászati használatra, szemölcs elleni ceruzák, tengervíz

gyógyfürdőhöz, tyúkszem-tapaszok, tyúkszemirtó szerek, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvízgyógyászati

használatra, ásványvíz-sók, égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, vitaminkészítmények, vértisztító

 szerek, védőnadrágok [egészségügyi termékek], gyógynövényes egészségügyi betét.

 10    Alhasi övek, altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen, altató maszkok, elektromos akupunktúrás eszközök,

galvánterápiás készülékek, galvanikus övek gyógyászati használatra, gyógyászati készülékek és eszközök,

inhaláló készülékek, kvarclámpák gyógyászatihasználatra, lámpák gyógyászati használatra, masszírozó
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készülékek, masszírozó kesztyűk, masszírozó készülékek, kozmetikai, radioterápiás készülékek, vibrációs

 masszírozó készülékek.

 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;fűszerkeverék, nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók, propolisz emberi

 fogyasztásra, rágógumi, nem gyógyászati használatra, tea alapú italok, vadon élő fűszernövények.

 ( 210 ) M 10 03717

 ( 220 ) 2010.12.09.

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

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03819

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03820

 ( 220 ) 2010.12.16.

 ( 731 )  Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) CLV Partners

 ( 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 10 03827

 ( 220 ) 2010.12.16.

 ( 731 )  Balatoni Délután Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos Balázs Tihamér, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lacrima Vulcanica

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

 ( 210 ) M 10 03938
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 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

 ( 541 ) Jeans ENERGY DRINK

 ( 511 )   32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, szénsavas italok.

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, sörök kivételével, alkoholos kivonatok, égetett szeszes italok,

 szeszes italok.

 ( 210 ) M 11 00023

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán ügyvéd, Kaposvár

 ( 541 ) Grivon's

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 00027

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Beauty and Love Kft., Budaörs (HU)

 König Fashion Group Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00029

 ( 220 ) 2011.01.06.

 ( 731 )  Ji Guang Zhong, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00032

 ( 220 ) 2011.01.10.

 ( 731 )  Borszéki Ferenc, Budapest (HU)

 ( 541 ) YANTRA

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik valamint az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

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

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

 fűszeres mártások, fűszerek, jég.

 ( 210 ) M 11 00034

 ( 220 ) 2011.01.10.

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

 ( 541 ) GENITOHYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 11 00035

 ( 220 ) 2011.01.10.

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

 ( 541 ) GYNOSA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 00050

 ( 220 ) 2011.01.10.

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

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

 ( 541 ) HA KERESED AZ ÖRÖMÖKET

 ( 511 )   30    Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, fagyasztott cukrászáruk, csokoládé, csokoládés cukrásztermékek.

 ( 210 ) M 11 00051

 ( 220 ) 2011.01.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok, margarin.

  41    Élelmezési információk, különösen margarinnal és zsírokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 11 00052

 ( 220 ) 2011.01.10.

 ( 731 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Szárazföldi járművek, különösen elektromos kerékpárok és ezek alkatrészei.

 ( 210 ) M 11 00053

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  Cornavin Hungary Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) POEN

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

 ( 210 ) M 11 00055

 ( 220 ) 2011.01.11.

 ( 731 )  IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIDEOVOX

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00118

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán ügyvéd, EGRI és Társai 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.

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

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

 ( 210 ) M 11 00119

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)

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

 ( 541 ) ANGIODEFENS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; vitaminok, ásványi anyagok és kiegészítők.

 ( 210 ) M 11 00129

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Taliándörögd

  

( 546 )

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

berendezések, így különösen háztartási kisgépek, elektromos eszközök joghurt készítéséhez, főzőedények és

főzőberendezések, főzőlapok, háztartásihűtőkészülékek és berendezések, kávéfőzőgépek, elektromos, kávéfőzők,

elektromos, kenyérpirítók, kenyérsütő gépek, konyhai tűzhelyek, takaréktűzhelyek, mikrohullámú sütők

 [főzőkészülékek].

 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, így különösen dobozok kartonból vagy papírból, hírlevelek,iratgyűjtők, dossziék, képek,

 kézikönyvek, naptárak, noteszok, nyomtatványok, papíráruk.
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 11 00140

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  FECSKE Patika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Mátészalka (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Tímea, Fehérgyarmat

 ( 541 ) IROXIN

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00144

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kerekítő

 ( 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.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 00151

 ( 220 ) 2011.01.21.

 ( 731 )  CLEAN-CONTACT Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák; baktériumkészítmények nem gyógyászati, vagy állat gyógyászati használat.

  44    Kertészeti szolgáltatás, tuják gondozása.

 ( 210 ) M 11 00152

 ( 220 ) 2011.01.21.

 ( 731 )  Bakucz József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00158

 ( 220 ) 2011.01.24.

 ( 731 )  dr. Tanka László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek; bálok szervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 11 00161

 ( 220 ) 2011.01.24.

 ( 731 )  Németh Árpád, Győr (HU)

 ( 541 ) GENE GIN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 00164

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Pataki Krisztina, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok, (esernyő).

  24    Textíliák és textiláruk.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; férfi ruházat; öltöny; zakó; ing; pulóver; poló; mellény; kabát; sapka; sál;

 kesztyű; nyakkendő; öv; fehérnemű (trikó, zokni, alsónadrág).

 ( 210 ) M 11 00173

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Visi Kinga, Kópháza (HU)

  

( 546 )

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

ügyletekről; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; marketingszolgáltatások;

reklámanyagok terjesztése; reklámozás, üzletimamagement szolgáltatások; mint Franchise-átadó által nyújtott

 üzletszervezés.
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 41    Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; szórakoztatás; oktatás, útmutatás és óraadás, gyakorlati képzés

(szemléltetés) a masszázs területén; egészség(védő) klubok; egészséges életremódra oktatás és nevelés;

természetes gyógymódok, módszerek oktatása;oktatói klubszolgáltatások; eszmecserék; előadások és egyéb

hasonló, oktatási és kulturális célt szolgáló tevékenységek és események a keleti- és nyugati

gyógymódok,különösen masszázs, masszázsterápia és fizikoterápia területén; kollokviumok szervezéseés

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvek, folyóiratok, újságok, magazinok, szaklapok,

cikkek, sajtóhírek, szórólapok, brossúrák, tájékoztató, szóróanyagok és egyéb nyomtatványok és folyóiratok,

valamint audiovizuális termékek;CDROM-ok, DVD-k és egyéb multimédiás termékek megjelenítése, kiadása,

terjesztése és kölcsönzése, az akupunktúra, keleti- és nyugati gyógymódok területén; oktató- és tananyagok

összeállítása, megjelenítése, kiadása és kölcsönzése; tanácsadás,információnyújtás és felvilágosítás az előbb

 felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatosan, elektronikus hálózatokon keresztül is, mint az internet.

 44    Masszázs-szalon szolgáltatások személyek számára keleti és nyugati gyógymódok alkalmazásával;

alternatív masszázs és mozgásterápia; masszázs és terápiás célú KoroKan masszázs; hátgerincmasszázs; a fent

 említett szolgáltatásokkal kapcsolatos, információsés tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00175

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  dr. Halmos R. Péter, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

 ( 210 ) M 11 00176

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 ) HIMNUS

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

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

 ( 210 ) M 11 00181

 ( 220 ) 2011.01.26.

 ( 731 )  EFS Euro Food Services Kft., Orosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 11 00200

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Beugró plusz

 ( 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.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00201

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Filmservice Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Beugró +

 ( 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.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00203

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

 ( 541 ) Csárdás

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

 ( 210 ) M 11 00206

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) DETEGO

 ( 511 ) 5    In vitro diagnosztikai anyagok gyógyászati használatra; egészségügyi használatra készült diétás anyagok,
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diétás anyagok gyógyászati használatra, csecsemők számára készült élelmiszerek / bébiételek; gyógyászati

készítmények egészségápoláshoz, táplálkozásikiegészítők; tápanyag koncentrátumok gyógyászati célra vagy

táplálékkiegészítési célra, vitaminkészítmények; ásványi készítmények; sebtapaszok; sebkötöző anyag;

 borogatások; törlők / tamponok.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi berendezések és műszerek; katéterek; fecskendők és kanülök

gyógyászati használatra; műtős eszközök; szikék; akupunktúrás tűk; gyógyászati szájmaszkok; orr- és

 arcmaszkok gyógyászati használatra; kesztyűkgyógyászati használatra.

 30    Diétás készítmények, diétás élelmiszerek, élelmiszer /tápanyag koncentrátumok, mind gabona és/vagy

 zabpehely és/vagy kukorica és/vagy nudli és/vagy rizs alapon; gabona alapú szeletek.

 42    Biológiai kutatás; vegyészeti kutatás; bakterológiai kutatás; biológiai vegyi és bakteriológiai kutatás és

 fejlesztés mások részére; vegyelemzés; vegyészeti szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi ápolás; egészségügy; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések

kölcsönzése; gyógyszerészeti tanácsadás; kórházi szolgáltatások; in vitro megtermékenyítési szolgáltatások;

 orvosi klinikák; lábadozó otthonok;pszichológus szolgáltatásai; szülésznő szolgáltatásai; vérbank szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00208

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 11 00212

 ( 220 ) 2011.01.28.

 ( 731 )  Top Trade Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek, szőnyegpadlók, linóleum, tapéták, padlóburkolatok, kül- és beltéri sport burkolatok.

 35    Szőnyegek, szőnyegpadlók, linóleum, tapéták, padlóburkolatok, kül- és beltéri sport burkolatok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 11 00213

 ( 220 ) 2011.01.28.

 ( 731 )  S.O.S. Merchandising Kft., Csobánka (HU)

 ( 541 ) SOS LOVE

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

  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 00214

 ( 220 ) 2011.01.28.

 ( 731 )  S.O.S. Merchandising Kft., Csobánka (HU)

 ( 541 ) SOS SZERELEM

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

  38    Távközlés.

  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 00220

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Medina Tours Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Jenő, Budapest

 ( 541 ) MEDINA TOURS

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; szállítás.

 ( 210 ) M 11 00223

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Selenium Pharma Kutató és Fejlesztő Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MEMOFIT

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 11 00225

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  HUBA Magyar Díszszövet- és Bútorgyár Kft., 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 00226

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Cheminova Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pyclorex

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

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

 ( 210 ) M 11 00252

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD T2

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00253

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD T2A

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00255

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bud:1

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00256

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bud:2

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00257
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 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bud:2a

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00263

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Siófok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatgyűjtés és -feldolgozás, adatbanki tevékenység; piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás.

  36    Vagyonkezelés.

 41    Felnőtt és egyéb oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, könyvtári, levéltári és múzeumi

 szolgáltatások.

 42    Műszaki vizsgálatok, elemzések, műszaki (terv)-tanulmányok készítése, mérnöki munkák,

 mérnöki-műszaki, valamint környezetvédelmi tanácsadás.

 ( 210 ) M 11 00272

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Willink Hungary Számítástechnika Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ZUMBARBA

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 11 00277

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek;

cipőkrémek; antisztatikus termékek háztartási használatra; cipészviasz, cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok;

gyógyszappanok; körömápolási cikkek;krémek cipészeknek; lábizzadásgátló szappanok; kozmetikai cikkek

 lábápoláshoz; lábápoló készítmények, amik nem tartoznak más osztályokba.

5    Gombaölő szerek (fungicidek), különösen lábgomba ellen; kötszeranyagok; bőrápoló

gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; gumi gyógyászati használatra; gyógyszerek láb
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megbetegedéseinek kezelésére; egészségügyi készítmények lábmegbetegedéseinek kezelésére; lábizzadás elleni

 gyógyszerek; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok.

 9    Szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 10    Ortopédiai cikkek; lábbelik gyógyászati használatra; gumipólyák; lúdtalpbetétek; talpbetétek gyógyászati

 használatra; művégtagok; ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai kötések izületekre.

 25    Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fürdőpapucsok;

 fürdőszandálok, fürdőcipők; lábbelik; papucsok; sportlábbelik; szandálok; talpbetétek; tornacipők; zoknik.

 ( 210 ) M 11 00304

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Panarom Natúrkozmetika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 ( 210 ) M 11 00308

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Monsanto Technology LLC, St. Louis 63167 (US)

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

  

( 546 )

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonynövények és állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00319

 ( 220 ) 2007.07.31.

 ( 731 )  Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi termékek ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti célokra;

feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyázó szerek; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és

hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerekfrissen tartására és tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

 cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
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2    Festékek, kencék lakkok; rozsda gátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

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

3    Mosó- és fehérítőszerek; tisztító-, fényesítő-, súroló-, zsírtalanító és csiszolószerek; szappanok; illatszerek,

 illóolajok, test- és szépségápoló szerek, hajvizek; fogtisztító szerek.

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és kanócok világítási célokra.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás

anyagok gyógyászati célokra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázó

 anyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatokirtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

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

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

 fémcsövek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nemtartoznak 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.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; késműáru, evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek;

 borotvák.

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

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

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

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

adathordozók; hanglemezek; automata elárusító gépek és szerkezetek éremmel működőkészülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 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- és vízszolgáltató, valamint egészségügyi

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

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

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

  15    Hangszerek.

 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.

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és abból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; műanyag (félkész) áruk; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas

 csövek.

 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, lószerszámok és

 hámok.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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 20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, teknőcből, borostyánból, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 21    Háztartási és konyhai eszközök és tartályok; 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-ésfajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  27    Szőnyegek, lábtörlők, gyékények, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

 karácsonyfadíszek.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Hirdetés; üzletvezetés; vállalati adminisztráció; irodai munkák; diszkont üzleti kiskereskedelmi

 szolgáltatások, nevezetesen élelmiszerek és nem élelmiszeráruk értékesítése Interneten is.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás és szállásadás; időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; egyéni igényeknek

 megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00338

 ( 220 ) 2011.02.07.
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 ( 731 )  Európai Bortermelők Kft., Bátaapáti (HU)

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

 ( 541 ) TŰZKŐ

 ( 511 )   33    Borok.

  35    Kereskedelem borokkal.

  39    Borok palackozása, raktározása, tárolása, szállítása.

  44    Szőlőtermelés,- feldolgozás, borkészítés, szőlészet, borászat, pincészet.

 ( 210 ) M 11 00339

 ( 220 ) 2011.02.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 11 00340

 ( 220 ) 2011.02.07.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szekszárd eredetmegjelölés területéről származó vörösbor.

 ( 210 ) M 11 00341

 ( 220 ) 2011.02.07.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Szekszárd eredetmegjelölés területéről származó vörösbor.

 ( 210 ) M 11 00344

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00345

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 00350

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Dr. Vincze József Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) OXYDENTAL

 ( 511 )   44    Fogászati és szájsebészeti járóbeteg szakorvosi ellátás, beleértve az implantológiai szakellátást is.

 ( 210 ) M 11 00368

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  Tenaris Connections BV, Amsterdam (NL)

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

 ( 541 ) TENARIS

 ( 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.

 ( 210 ) M 11 00374
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 ( 220 ) 2011.02.09.

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

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

 ( 541 ) CORVINUS

 ( 511 )  43    Vengéglátási és éttermi szolgáltatások; beleértve a kávéházak, bárok, kantinok, büfék, étkezdék,

 gyorséttermek üzemeltetését; catering szolgáltatás: külső helyszínen éttermi szolgáltatás nyújtása.

 ( 210 ) M 11 00375

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Alagút Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentkirályi-Holota Szabolcs, Szentkirályi-Holota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Roxy Rádió

 ( 511 )   35    Reklám, kiállítások, rendezvények szervezése.

  38    Rádióadás, televízió műsorszórás, távközlés.

  40    Nyomdai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00376

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  Alagút Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentkirályi-Holota Szabolcs, Szentkirályi-Holota Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Love Rádió

 ( 511 )   35    Reklám, kiállítások, rendezvények szervezése.

  38    Rádióadás, televízió műsorszórás, távközlés.

  40    Nyomdai szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00392

 ( 220 ) 2011.02.10.

 ( 731 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Lévai András, Budaörs

 ( 541 ) AQUAFRUCT

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 00464

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

 ( 541 ) MACSKAJA

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok részére.

 ( 210 ) M 11 00469

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Szinga Sport Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 11 00477

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NJ RAW JEANS

 ( 511 )   25    Farmernadrágok.

 ( 210 ) M 11 00481

 ( 220 ) 2011.02.21.

 ( 731 )  Look Your Best Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON ÜGYVÉDI IRODA Dr. Ágoston Alexandra, Budapest

  

( 591 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás.

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

 ( 210 ) M 11 00528

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Moped'91 Kft., Csengőd (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00531

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Mária, Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOTOFIT

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 00554

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Kárpáthegyi Péter, Vál (HU)

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 00615

 ( 220 ) 2011.03.03.

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

 ( 541 ) EasyLife

 ( 511 )  35    Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós,

 internetes reklámozás, reklámanyagok terjesztése).

  36    Biztosítási tevékenység (életbiztosítás).

 ( 210 ) M 11 00647

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Eurama Idegenforgalmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás, utazásszervezés.

  41    Kulturális tevékenység, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 00698

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  Lavina Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szokolya (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Cipőfelsőrészek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok

[ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

 fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák;fűzős bakancsok.

 32    Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

 alkoholmentes; izotóniás italok; limonádék.

 43    Átmeneti szállások bérlete; 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 00702

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., AL Rotterdam (NL)
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 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj-és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető

készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj, test és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő

készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítőszerek és antiszeptikus készítmények; légfrissítő készítmények;

egészségügyi termékek és készítmények; fogorvosi viasz; kötszerek, tapaszok és kötöző anyagok; gyógyhatású

bőr- és hajápoló készítmények;gyógyhatású ajakápoló készítmények; leégés kezelésére és/vagy enyhítésére

szolgáló készítmények; balzsamok és krémek pelenkakiütés kezelésére; összehúzó bőrtonizáló készítmények;

gyógyhatású bőrápoló krémek és folyadékok; nedvszívó betétek személyihigiéniás célokra; csecsemőtápszerek;

vitaminok és orvosságok csecsemők részére; vazelin orvosi célokra; diétás élelmiszerek és anyagok orvosi

célokra; gyógynövény készítmények orvosi célokra; gyógynövényes kiegészítők és kivonatok;

gyógyhatásúgyógynövényes italok; vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők csecsemők és

 kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 11 00703

 ( 220 ) 2011.03.09.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 210 ) M 11 00704

 ( 220 ) 2011.03.09.

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

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 210 ) M 11 00705

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  UNILEVER N.V., Al Rotterdam (NL)
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 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GABI

 ( 511 ) 3    Szappanok; tisztítószerek; testhintőpor, haj- és testápoló tejek, készítmények fejbőr és haj ápolására;

samponok és hajkondicionálók; hajkifésülést könnyítő készítmények; fogkrémek; száj-és fogápoló készítmények;

gyógyhatású anyagot nem tartalmazótoalett készítmények; fürdő- és tusolókészítmények; babafürdető

készítmények; bőrápoló krémek és készítmények; haj, test és bőrápoló olajok, krémek és tejek; napvédő

készítmények, naptejek, fényvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek; kozmetikumok;vazelin; ajakápoló

készítmények; hintőporok; vatta, fülpálcikák; kozmetikai korongok, törlők vagy kendők; nedvesített vagy

impregnált tisztító korongok törlők vagy kendők; a fenti termékek mindegyike csecsemők vagy kisgyermekek

 részére.

5    Gyógyszerészeti készítmények; fertőtlenítőszerek és antiszeptikus készítmények; légfrissítő készítmények;

egészségügyi termékek és készítmények; fogorvosi viasz; kötszerek, tapaszok és kötöző anyagok; gyógyhatású

bőr- és hajápoló készítmények;gyógyhatású ajakápoló készítmények; leégés kezelésére és/vagy enyhítésére

szolgáló készítmények; balzsamok és krémek pelenkakiütés kezelésére; összehúzó bőrtonizáló készítmények;

gyógyhatású bőrápoló krémek és folyadékok; nedvszívó betétek személyihigiéniás célokra; csecsemőtápszerek;

vitaminok és orvosságok csecsemők részére; vazelin orvosi célokra; diétás élelmiszerek és anyagok orvosi

célokra; gyógynövény készítmények orvosi célokra; gyógynövényes kiegészítők és kivonatok;

gyógyhatásúgyógynövényes italok; vitaminok, ásványi anyagok; táplálék-kiegészítők csecsemők és

 kisgyermekek részére.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és brosúrák.

 ( 210 ) M 11 00710

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kft. 100%, Miskolc (HU)

 ( 541 ) MATEORIA

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

 ( 210 ) M 11 00711

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  dr. Hatvani Adrienne, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LARIMAR

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; használt ruházati cikkek, használt cipők, használt kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00714

 ( 220 ) 2011.03.09.

 ( 731 )  dr. Benkő Péter 100%, Budapest (HU)

  

( 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
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áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 ( 210 ) M 11 00717

 ( 220 ) 2011.03.10.

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

 ( 541 ) LEROY KITCHEN

 ( 511 )   43    Vendéglátás (étekeztetés).

 ( 210 ) M 11 00719

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  KACKAC Játszóházak Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00730

 ( 220 ) 2011.03.11.

 ( 731 )  NEKYMA Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PHASE FIVE TWISTER

 ( 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, így különösen aktatáskák;bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; ernyők, esernyők; erszények,

pénztárcák; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; levéltárcák;

 napernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák; strandtáskák; útitáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00731

 ( 220 ) 2011.03.11.

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

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

  

( 546 )
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 ( 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.

  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 00732

 ( 220 ) 2011.03.11.

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

 ( 740 )  dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai 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.

  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 00819

 ( 220 ) 2011.03.18.

 ( 731 )  Miss Rose Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrász szalon; hajvágás.

 ( 210 ) M 11 00824

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  PÁPAI HÚS 1913 Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott
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húsok, formában vagy bélben főtt,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

 szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

 ( 210 ) M 11 00826

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  Nutritive Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PIZZA PLANET

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

 ( 210 ) M 11 00827

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  Safetank Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TANKOMAT

 ( 511 )   37    Töltőállomások üzemeltetése.

 ( 210 ) M 11 00831

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Príma Patikák Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Balogi Marcell Dániel, Szeged

  

( 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).

 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.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00855

 ( 220 ) 2011.03.22.

 ( 731 )  Chen Ailin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit, Budapest

 ( 541 ) ALISI

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00857

 ( 220 ) 2011.03.22.
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 ( 731 )  Gottschling Gyula, Sopron (HU)

 Mikulás Ádám, Miskolc (HU)

 Bökönyi Zsolt, Debrecen (HU)

 Simon Zoltán, Gyenesdiás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; rendezvények szervezése; rendezvények lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; játéktermi

 szolgáltatások nyújtása; élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 11 00886

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 00887

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 00888

 ( 220 ) 2011.03.23.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 00889

 ( 220 ) 2011.03.23.
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 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 11 00893

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Zamárdi Város Önkormányzata, Zamárdi (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

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

 ( 210 ) M 11 00894

 ( 220 ) 2011.03.24.

 ( 731 )  Zamárdi Város Önkormányzata, Zamárdi (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Aurél, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rendezvények szervezése és

 lebonyolítása.

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

 ( 210 ) M 11 00914

 ( 220 ) 2011.03.24.

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

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

  

( 546 )

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

fényesítő-, súroló és csiszolószerek; mosogatószerek; szappanok; kézmosó készítmények; tisztító vagy fényesítő

 készítményekkel vagy anyagokkal impregnáltkendők.

 ( 210 ) M 11 00915

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Barabás Imre, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás. szállítás.

 ( 210 ) M 11 00916

 ( 220 ) 2011.03.25.

 ( 731 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelemmel és reklámmal összefüggő

 adminisztráció; kereskedelmi egységek üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 11 00961

 ( 220 ) 2011.03.30.

 ( 731 )  Csupics Nikoletta, Dunakeszi (HU)

 Sávolyi Rita, Érd (HU)

 ( 740 )  Csupics Nikoletta, Dunakeszi

 ( 541 ) TAPICSKOLÓ

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 11 01047

 ( 220 ) 2011.04.05.

 ( 731 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ilcsi természet kozmetikumai

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.

 35    Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás, szépségápolás, különösen szépségszalonok,

 napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 11 01362

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ARETTAN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 01363

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) NAUSEGIS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 01364

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) NONAUS

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 11 01365

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) PALEPTID

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 130 darab közlést tartalmaz.
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