
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 02785

 ( 220 ) 2008.09.03.

 ( 731 )  Macrati Holdings Limited, Limassol (CY)

 ( 740 )  dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LIVE JACKPOT

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

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

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

 ( 210 ) M 09 01200

 ( 220 ) 2009.04.24.

 ( 731 )  ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HETI ONLINE

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 01850

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) BUGSLOCK

 ( 511 )  5    Rovar riasztók.

 ( 210 ) M 10 02983

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ézsiás József, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR NYELVŐR ALAPÍTVÁNY

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

lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek;

eszmecserék, kollokviumok szervezéseés lebonyolítása; élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése;

helyfoglalás show-műsorokra; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése;

oktatás; oktatási tárgyú információk; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

szépségversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;

szövegekkiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós

 szórakozatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 11 00663

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sport cikkek.

 ( 210 ) M 11 00666

 ( 220 ) 2011.03.08.

 ( 731 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek, testnevelési és sport cikkek.

 ( 210 ) M 11 00821

 ( 220 ) 2011.03.19.

 ( 731 )  Román Géza, Tarján (HU)

  

( 546 )

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

anyagok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok;nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 01165

 ( 220 ) 2011.04.13.

 ( 731 )  Lukács Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 ) NAJAPI

 ( 511 )   16    Oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomtatott publikációk, újságok.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; egészség(védő) klubok (kondicionálás); élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése

(szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés);klubszolgáltatások (szórakoztatás és oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú

kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatásivizsgáztatás; sport edzőtábori szolgáltatások;
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sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;

szépségversenyek szervezése; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szórakoztatás; szövegek kiadása

(nemreklámcélú); testnevelés; üdülési tárgyú információk; üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás);

 vallásoktatás; veresenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

és állatok részére; alkoholbetegek elvonó kezelése; állatok ápolása; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségügyiszolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; klinikák,

 korházi szolgáltatások; masszázs; otthonok lábadozók utókezelésére; szanatóriumok; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 11 01208

 ( 220 ) 2011.04.15.

 ( 731 )  Nefrológiai Szolgáltatók Egyesülete, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, magazinok, prospektusok, katalógusok, reklámanyagok, sajtó közlemények.

  44    Orvosi szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 11 01371

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 01372

 ( 220 ) 2011.05.02.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 01497

 ( 220 ) 2011.05.13.

 ( 731 )  Állami Autópálya Kezelő Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Elektronikus címke (matrica).

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; magyarországi díjköteles útszakaszokra vonatkozó

úthasználati jogosultság értékesítése viszonteladók közreműködésével vagy anélkül, ehhez kapcsolódó

 reklámozás, irodai munkák, számítógépesnyilvántartások kezelése.

 ( 210 ) M 11 01575

 ( 220 ) 2011.07.05.

 ( 731 )  Szabó Judit 60%, Pécs (HU)

 Norka-Net Bt. 40%, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szórakoztató és elektronikus eszközök, hangok vagy képek rögzítésére szolgáló eszközök, hangok vagy

képek továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, szerkezetek, CD-ROM (kompakt

 lemezek), diavetítő, diafilm, diktafonok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  41    Nevelési és szórakoztatási tevékenység.

 ( 210 ) M 11 01713

 ( 220 ) 2011.06.02.

 ( 731 )  Miklós Beatrix, Hévíz (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Nevelés; szakmai képzés, oktatás; szórakoztatás; kulturális tevékenységek és rendezvények szervezése.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 01716

 ( 220 ) 2011.06.02.

 ( 731 )  Lafarge, Paris (FR)

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

 ( 541 ) AZ ANYAG ÉLETRE KEL

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok, anyagok és áruk épületek, művészeti tárgyak, utak és más utazási és forgalmi

pályák és felületek építéséhez, karbantartásához, javításához és felújításához, és mindenféle nyilvános munkához;

nem fém szállítható épületek; cement,mész és más hidraulikus kötőanyagok, habarcs, vakolat, beton,

aggregátumok és minden olyan anyag, ami cementből és betonból készült, speciális cementek, szilikapor

cementek, fehér cementek, fúrócementek, aluminiumos cementek, készre kevert betonok,tűzálló betonok,

speciális betonok, készre kevert habarcsok és száraz habarcsok, aggregátumok, hordalék, meszes vagy magmás

anyagok, homok, finom kavics, kavics, homok és kavics keverékek, kőhányások, mesterséges aggregátumok,

bevonatok, bevonatokhomlokzatokhoz, bevonatok padlók kiegyenlítéséhez, bitumenes bevonatok és kötőanyagok

útépítéshez, kátrány, nem fém belső borítólemezek építési célokra, nem fém építési válaszfalak, gerendák,
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tartóoszlopok és épületpanelek; gipszkartonok, szigetelések,kárpitok, mennyezetek és beton bevonatok; építési

vakolatok belső bevonatokhoz; vakolat burkolólapok, speciális vakolatok, homokkő vagy cement csövek;

 szigetelő üvegezések.

 37    Épületek, mérnöki felépítmények, hidak és más közlekedési forgalmi zónák építése, javítása, karbantartása

és felújítása, földmunkák és csatornázás és mindenféle nyilvános munkák, kőbányászati munkák, bányászat,

 információs szolgáltatások építések ésjavítások vonatkozásában.

 ( 210 ) M 11 01739

 ( 220 ) 2011.06.06.

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

 ( 541 ) S.O.S. autofix GT

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01740

 ( 220 ) 2011.06.06.

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

 ( 541 ) S.O.S. elektrofix GT

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 01807

 ( 220 ) 2011.06.08.

 ( 731 )  Márkus Attila, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    DVD, monitorok, erősítők, hangszórók, kondenzátorok, autóriasztók és annak tartozékai, ülésfűtés.

  12    Járművek.

 35    DVD, monitorok, erősítők, hangszórók, kondenzátorok, autóriasztók, és annak tartozékai ülésfűtés, ezekkel

 való kereskedelem, web- áruház.

 ( 210 ) M 11 01841

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Németh Gáborné 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Családinet

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01842

 ( 220 ) 2011.06.09.

 ( 731 )  Németh Gáborné 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Családiháló

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 01901
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 ( 220 ) 2011.06.16.

 ( 731 )  Lázár Lajos, Tápiószőlős (HU)

 Egri Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

 súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 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.

 35    Magyarországgal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 210 ) M 11 01979

 ( 220 ) 2011.06.22.

 ( 731 )  My-Street Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 ) POTEMIX

 ( 511 ) 5    Gyógynövény alapú táplálkozási kiegészítők; táplálkozási kiegészítők, készítmények és anyagok,

gyógynövényekből készült tabletta, kivéve a száj és fogápoló készítményeket, valamint a fogorvosi célra használt

 ragasztó és tisztító készítményeket.

 ( 210 ) M 11 02034

 ( 220 ) 2011.06.29.

 ( 731 )  HiSec Doors Biztonságtechnikai Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémajtó; biztonsági ajtók; fém biztonsági ajtó.

 35    Fémajtó, biztonsági ajtó, fém biztonsági ajtó reklámozása, on-line hirdetői tevékenysége, számítógépes

hálózaton keresztül; fémajtó, biztonsági ajtó, fém biztonsági ajtó kis- és nagykereskedelmi értékesítése,

 import-export tevékenysége.

  42    Fémajtó, biztonsági ajtó- fém biztonsági ajtó beszerelése.

 ( 210 ) M 11 02060

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  Zsámbéki-medence Nonprofit Kft., Herceghalom (HU)

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

 ( 541 ) ZSENIÁLIS FESZTIVÁL -FESZTIVÁL A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN-

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

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpályák üzemeltetése,

konferenciák szervezése és lebonyolítása,kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése (a járművek kivételével), sportlétesítmények üzemeltetése,

 sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása,teniszpályák kölcsönzése.

 43    Vendéglátás (élelmezési); ideiglenes szállásadás; különösen bár (szolgáltatások); helyfoglalás szállodákban,

kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 11 02080

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  PROCONTROL Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Juhász Máté ügyvéd, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektronikus jeladók.

 ( 210 ) M 11 02081

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  PROCONTROL Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Juhász Máté ügyvéd, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektronikus jeladók.

 ( 210 ) M 11 02082

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  PROCONTROL Elektronika Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Juhász Máté ügyvéd, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektronikus jeladók.

 ( 210 ) M 11 02083

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 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 02084

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., Warszawa 02-645 (PL)

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

 ( 541 ) MAXIMUS

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, beleértve égetett szeszesitalok.

 ( 210 ) M 11 02092

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

 ( 210 ) M 11 02093

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 02094

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  ENERGORG Energetikai Tanácsadó Kft., Csobánka (HU)

 ( 740 )  dr. Littner Zsolt, Littner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VASKAKAS

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02095

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  MÉRFÖLDKŐ Közlekedési Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) XLOOP

 ( 511 )  8    Forgalomszámláló műszer.

 ( 210 ) M 11 02097

 ( 220 ) 2011.07.04.

 ( 731 )  Cheminova Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kentaur

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölő szerek.

 ( 210 ) M 11 02101

 ( 220 ) 2011.07.01.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s 100%, Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely,Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PURE FUN

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 210 ) M 11 02104

 ( 220 ) 2011.07.05.

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

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hobiot

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 11 02108

 ( 220 ) 2011.07.05.

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

 ( 541 ) AMLIND

 ( 511 )  5    Vérnyomáscsökkentő gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 02131

 ( 220 ) 2011.07.05.

 ( 731 )  Bacsárdi József, Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 11 02136

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Atoll 08 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Eszközök testgyakorláshoz; kesztyűk [játékok tartozéka]; testépítő felszerelések; tornafelszerelések.

 41    Egészség(védő) klubok [kondícionálás]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fotóriportok készítése; oktatás; oktatási tárgyú információk;

oktatási vizsgáztatás; on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; sport edzőtábori szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek

rendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumokrendezése és vezetése; szórakoztatás;

szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás];videofilmezés; zene összeállítása; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 ( 210 ) M 11 02160

 ( 220 ) 2011.07.06.

 ( 731 )  Horn György, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális, és nevelési célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok;oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási

tanácsadás; sport edzőtábori szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése, és

 lebonyolítása, testnevelés, üdülőtáborok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 11 02172

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  L'Oréal Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Borotválkozás után is légy expert!

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

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02178

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  Kiss György, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    On-line hirdetői tevékenység, rádiós reklámozás.

  38    Távközlés, hírügynökség, on-line rádióadás, webrádió.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 11 02179

 ( 220 ) 2011.07.07.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02228

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  Csakegynap Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02231

 ( 220 ) 2011.07.13.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02239

 ( 220 ) 2011.07.14.

 ( 731 )  Rudas Péter, Felsőpakony (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 02245

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Agrowatt Környezetvédelmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Fakó Beatrix, Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  40    Energiatermelés, hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

 szemétmegsemmisítés, hulladékkzelés [átalakítás], hulladékok és újrahasznonsítható anyagok osztályozása.

  41    Oktatás.

 42    Környezetvédelmi kutatás, kutatás és fejlesztés mások részére, műszaki kutatás, vegyelemzés, kémiai

 analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02247

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  BIDO-K Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Preiner Gábor, Dr. Preiner Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Cipőfelsőrészek; cipők *; cipősarkak; cipőtalpbetétek; facipők; futballcipők; fürdőpapucsok; lábbeli

felsőrészek; lábbelik *; magas szárú cipők; magas szárú lábbelik *; papucsok; sárcipők; sportcipők; sportlábbelik;

 szandálok; talpak lábbelikhez;tornacipők.

 ( 210 ) M 11 02248

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Grego-Mega Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Gregóczki Annamária, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 02249

 ( 220 ) 2011.07.15.

 ( 731 )  Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 11 02257

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  Profit & Roll Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) MILLÁSREGGELI

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülékek kivételével).

  38    Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

  41    Nevelés és szórakoztatás.

 ( 210 ) M 11 02258

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  Név Orvoshop.hu Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Máté Edit, Kozármisleny

  
( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02259

 ( 220 ) 2011.07.18.

 ( 731 )  Orvoshop.hu Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Máté Edit, Kozzármisleny

  
( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02261

 ( 220 ) 2011.07.18.

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

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

 ( 541 ) Brillant

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

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

 ( 210 ) M 11 02263

 ( 220 ) 2011.07.19.

 ( 731 )  Helvécia Product Kft., Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) SZILAJ
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 ( 511 )   33    Borok, szeszes italok és likőrök.

 ( 210 ) M 11 02339

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  LAVINA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Élelmiszeripari Kft., Paks (HU)

 ( 740 )  dr. Glósz Gábor, Glósz Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 ) PALÁNI

 ( 511 )   30    Péksütemény.

 ( 210 ) M 11 02340

 ( 220 ) 2011.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Havelda Miklós, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) jesz

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

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

  45    Főleg politikai tevékenységgel összefüggő társadalmi szolgáltatás, jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02341

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Sonicon Kft., Gárdony (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények

 adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 11 02342

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Balogh Tibor, Tiszalök (HU)

 Vadasi lászló, Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzések, különösen borral és pálinkával kapcsolatos ismeretek oktatása.

 ( 210 ) M 11 02343

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Plazma Rendszerház Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TyreMaster

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02347

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02349

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02350

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02351

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02357

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02361

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02362

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02363

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02364

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02365

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02366

 ( 220 ) 2011.07.22.

 ( 731 )  Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, Balogh - B. Szabó - Jean - Juhász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02371

 ( 220 ) 2011.07.25.

 ( 731 )  G. GECCO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HITCHINS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02372

 ( 220 ) 2011.07.25.

 ( 731 )  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.
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 43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló

 éttermek, panziók, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 02373

 ( 220 ) 2011.07.25.

 ( 731 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 ) AVEVIT

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

 diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

 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 02376

 ( 220 ) 2011.07.25.

 ( 731 )  Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Fejér Megyei Hírlap

 ( 511 )  16    Folyóiratok, katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; revük (időszaki

lapok); naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok, öntapadó címkék (papíripari); papíráruk,

 plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból;poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák.

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

 vásárok; üzleti információk.

  38    Távközlés, különösen elektronikus úton biztosított szolgáltatások.

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

 lapterjesztések és ezzel összefüggő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02410

 ( 220 ) 2011.07.26.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02411

 ( 220 ) 2011.07.26.

 ( 731 )  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.
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 ( 210 ) M 11 02419

 ( 220 ) 2011.07.27.

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

 ( 541 ) CITERÁS

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 11 02421

 ( 220 ) 2011.07.27.

 ( 731 )  DIVINART Nyelvi Szolgáltató és Művészeti Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; étkezdék.

 ( 210 ) M 11 02427

 ( 220 ) 2011.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) TV2 élmény a négyzeten

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 02428

 ( 220 ) 2011.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, 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.

 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; takarító eszközök; vasforgács; 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.
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  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 11 02431

 ( 220 ) 2011.07.28.

 ( 731 )  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) H-START

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

 ( 210 ) M 11 02441

 ( 220 ) 2011.07.28.

 ( 731 )  Kozma Attila Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Rita, Siófok

 ( 541 ) Mágnás

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények, fagylaltok.

 ( 210 ) M 11 02446

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GASTRO-BON

 ( 511 ) 5    Természetes kivonatot(kat) tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra.

 ( 210 ) M 11 02447

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  EZO TÉR Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készülékek kivételével).

  35    Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 11 02448

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  Böröndi Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Új Vidám Színpad

 ( 511 )   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 02449

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  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
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 tanácsadás.

 ( 210 ) M 11 02450

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02451

 ( 220 ) 2011.07.29.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02456

 ( 220 ) 2011.08.01.

 ( 731 )  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

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.

 ( 210 ) M 11 02491

 ( 220 ) 2011.08.03.
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 ( 731 )  LipidArt Kutató Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) LipoGenoPrint

 ( 511 )  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 02520

 ( 220 ) 2011.08.05.

 ( 731 )  Német Zsolt, Pilisszántó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Magyar térrendezés oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása.

  42    Magyar térrendezés tanácsadás, tervezés, lakberendezés.

 ( 210 ) M 11 02526

 ( 220 ) 2011.08.08.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, ellenőrző (felügyeleti), oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 11 02539

 ( 220 ) 2011.08.09.

 ( 731 )  SANOFI, Párizs (FR)

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

 ( 541 ) ALGOFEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek torokfájásra.

 ( 210 ) M 11 02545

 ( 220 ) 2011.06.02.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ e-Mobility

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás

 ( 210 ) M 11 02546
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 ( 220 ) 2011.08.10.

 ( 731 )  Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok, katalógusok; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; revük (időszaki

lapok); naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok, öntapadó címkék (papíripari); papíráruk,

 plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból;poszterek; prospektusok; újságok; üdvözlőlapok/kártyák.

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

 vásárok; üzleti információk.

  38    Távközlés, különösen elektronikus úton biztosított szolgáltatások.

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

 lapterjesztések és ezzel összefüggő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02547

 ( 220 ) 2011.08.10.

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

 ( 740 )  dr. Hingl Viktória, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02570

 ( 220 ) 2011.08.10.

 ( 731 )  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02582

 ( 220 ) 2011.08.16.

 ( 731 )  X-Presso Coffee Kft., Tahitótfalu (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 11 02583

 ( 220 ) 2011.08.16.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02584

 ( 220 ) 2011.08.16.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02586

 ( 220 ) 2011.06.02.

 ( 731 )  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

 ( 210 ) M 11 02587

 ( 220 ) 2011.06.02.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Tarifactory

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás

 ( 210 ) M 11 02599

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Frecskáné Szénási Szilvia, Kerepes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipők, kalapáruk, ruházati cikkek, ruházat, ruhaneműk.

 ( 210 ) M 11 02601
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 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Europ-Med Kft., Pilisvörösvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, (járóbeteg szakellátás, egynapos sebészeti ellátás).

 ( 210 ) M 11 02603

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Olong Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ikanov Gábor, Ikanov 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.

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

 ( 210 ) M 11 02606

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) Varia

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 11 02611

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Eger (HU)

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 02613

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Kallós Gábor Krisztián, Őrbottyán (HU)

 Nyíri Lajos, Tahitótfalu (HU)

 Kallós Gábor Károly, Tahitótfalu (HU)
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 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 02615

 ( 220 ) 2011.08.17.

 ( 731 )  Balogh Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) XILVER MEDIA

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 ( 210 ) M 11 02617

 ( 220 ) 2011.08.18.

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

 ( 541 ) ELMŰ FIZIBUSZ

 ( 511 )   35    Advertising, marketing.Reklámozás, marketing.

  39    Electricity distribution, electricity generation.Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 11 02618

 ( 220 ) 2011.08.18.

 ( 731 )  Chen Jiajie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 02645

 ( 220 ) 2011.08.19.

 ( 731 )  Sipka Judit, Budapest (HU)

 ( 541 ) Novogratz

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

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

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

 ( 210 ) M 11 02673

 ( 220 ) 2011.08.23.

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

 ( 541 ) ÉMÁSZ Energia Suli

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

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

 ( 210 ) M 11 02705

 ( 220 ) 2011.08.25.

 ( 731 )  DataCash Ltd., London WC2 B6ST (GB)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver, számítógép perifériák és szoftver, elektronikus és vezeték nélküli üzleti és fogyasztói

tranzakciókhoz, nevezetesen számítógép hardver, perifériák és szoftver elektronikus és vezeték nélküli fizetési

műveletekhez; számítógép hardverés szoftver fizetési számlákhoz való hozzáféréshez elektronikus és vezeték

nélküli eszközökkel történő kereskedelem céljára; számítógép hardver transzponderként ismert, integrált áramköri

lapkát és távközlési eszközzel (mobiltelefonnal) történő fizetésrealkalmas eszközt tartalmazó készülék

formájában; számítógép hardver és szoftver adattárolás és visszakeresés, és egyének, bankok és pénzintézetek

által használt fogyasztó, számla és tranzakció információk átvitelének rejtjelezésére és biztosításáraszolgáló

számítógép hardver és szoftver; elektronikus adatrögzítésre szolgáló hordozók, optikai; mágneses optikai és

mágneses információ és/vagy adat, bármilyen módon történő rögzítés konzultáció (szöveg, hang, rögzített vagy

animációs képek) (digitálisvagy analóg) vagy átvitel hordozók számítógép által olvashatók, mágneses

adathordozók vagy optikai; távközlési eszköz, nevezetesen transzponderek és elektronikus ellenőrző készülékek,

nevezetesen számítógép hardver és szoftver hitelkártyák, bankkártyák,kredit kártyák, debit kártyák és

fizetőkártyák hitelesítésére; szoftver biztonsági eszköz kártyán, tranzakciók biztonságának védelmére és kártya

hordozójának azonosítására szolgáló integrált áramkörökhöz, index kabinetekhez és titkos adatokhoz;számítógép

szoftver elektronikus fizetések és tőkeátutalások feldolgozására; rendszer fizetések és tőketranszfer céljára

szolgáló szoftver, beleértve a memóriakártyákon alapulókat és mikroprocesszorok számára, amelyek azonosító

kártyák, címkék, diagramokvagy egyéb hordozható eszközök írására és olvasására szolgálnak, függetlenül vagy

automata készülékbe integrálva, fizetések és tőketranszfer biztosítására és személyre szabására, azonosítással, és

hozzáférés ellenőrzéséhez, különösen banki műveletekterületén; hitelesítési szoftver elektronikus fizetések és

tőketranszfer feldolgozására; számítógépes szoftver internetes viszonteladók, kereskedők és tartalomszolgáltatók

mikro- fizetéseinek elősegítésére; számítógép szoftver, amely digitális vagyelektronikus tárcát tartalmaz érték

centralizált adatbázisban tárolására; számítógép hardver és rejtjelező szoftver, rejtjelező kulcsok, digitális

bizonylatok, digitális aláírások, szoftver adattárolás és visszakeresés biztosítására, és egyének, bankokés

pénzintézetek által használt titkos fogyasztói információ átvitelére, illetőleg annak biztosítására; kódolt

mágneskártyák és integrált áramköri chip-et tartalmazó kártyák ("smart kártyák"); mágneskártyák, mágneses

azonosító kártyák, kódoltmágneskártyák vagy géppel olvasható kódok; kártyák jogosultságok érvényesítéséhez;

hitelkártyák, bankkártyák, kredit kártyák; debit kártyák; fizetőkártyák, újrafeltölthető kártyák; hozzáférést

biztosító kártyák, fizetőkártyák és érmével működtetett,tranzakciós kártyák, elektronikus tárcák; készülék

csekkek elektronikus kezeléséhez; biztonsági/széf tranzakciók terminálok, elektronikus; kártyaolvasók;

számítógép szoftver smart kártyák terminálokkal és kártyaolvasókkal való interaktívösszekapcsolására;

telekommunikációs készülékek; kereskedelmi pont tranzakció terminálok és számítógép szoftver tranzakciók

átvitelére, kijelzésére és tárolására, azonosítására és pénzügyi szolgáltatások, banki szolgáltatások és a távközlés

területénfelhasználható pénzügyi információk részére; rádió frekvenciás azonosító készülékek (transzponderek);

valamint elektronikus ellenőrző készülékek hitelkártyák, bankkártyák, kredit kártyák, debit kártyák és

fizetőkártyák hitelesítésének ellenőrzésére;terminálok diagrammok engedélyezésére mikroprocesszor számára,

amely csatlakoztatható lokális (olvasó vagy író) vagy távoli számítógéppel vagy más gépi csatlakozáshoz olyan

hálózat számára, amelynek alkalmazásával hálózatokon nyitható tranzakciók ésfizetési tranzakciók

engedélyezhetők; rendszerek tranzakciók fizetések biztonsága céljára; automata áruelosztó berendezések és

 szerkezetek, és mechanizmusok érmével működtethető készülékekhez.

 36    Pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelezési szolgáltatások; elektronikus pénzalapok and valuta transzfer

szolgáltatások; pénzalap transzfer és termékek értékesítése és mások által kínált szolgáltatások értékesítése

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 22. szám, 2011.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2351



elektronikus kommunikációs hálózatonkeresztül; elektronikus tranzakciók hitelesítése és kiegyenlítésével

kapcsolatos szolgáltatások; elsimítási (egyezségi) pénzügyi tranzakciók elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztül; hitelkártya szolgáltatások, hitelkártya fizetésiszolgáltatások; fizetési kártya szolgáltatások nyújtása;

tárolt érték elektronikus tárca szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatások az interneten, pénzügyi

szolgáltatások az interneten; fizetési szolgáltatások, pénzbegyűjtési szolgáltatások,mindezek a 36. osztályba

tartozók; számlák feldolgozása és továbbítása és ezek kifizetése, fizetési szolgáltatások, garantált fizetésnyújtás

szolgáltatása és pénzpiaci pénzalapok; fizetési szolgáltatások, nevezetesen internetes viszonteladók, kereskedőkés

tartalomszolgáltatók részére történő kifizetések szolgáltatása, centralizált adatbankban történő

információ-tárolással; fizetési szolgáltatások nyújtása internet- tartalom részére, ezen belül az elektronikus

dokumentumok, fényképek és információ,elektronikus pénzalapok és valuta transzfer szolgáltatások, elektronikus

fizetési szolgáltatások, előrefizetett telefonhívó kártya szolgáltatások, készpénz költség szolgáltatások, utazási

biztosítás szolgáltatások; csekkellenőrzési szolgáltatások;utazási csekkekkel és utazási voucherekkel kapcsolatos

kibocsátási és visszaváltási szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatások a fent említett szolgáltatásokkal

kapcsolatban; tárolt érték elektronikus tárca szolgáltatások; transzponder és közvetlen("proximity", mobiltelefon

segítségével történő) fizetési eszközökkel végrehajtott alacsony érték fizetési szolgáltatások; kártyabirtokos és

kereskedő hitelesítési szolgáltatások elektronikus fizetésekhez; előrefizetett telefonhívó kártya

szolgáltatások;készpénz költség szolgáltatások;automata számlálókészülék szolgáltatások; elektronikus

tranzakciók engedélyezésével és rendezésével öszszefüggő szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen

pénzügyi megtévesztések elleni védelem és megelőzés ésvitarendezés körébe tartozó szolgáltatások nyújtása

 online banki és telebank szolgáltatások; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38    Távközlési szolgáltatások; internet alapú távközlési szolgáltatások; adatközlési szolgáltatások; online

információs szolgáltatások; elektromos adatátvitel globális táv-adatfeldolgozó hálózaton keresztül, az internetet is

beleértve; számítógépben tároltadatbankból vagy az interneten keresztül nyert információ átvitelével,

rendelkezésre bocsátásával vagy bemutatásával/kijelzésével kapcsolatos szolgáltatások; adatátvitel

telefoncsatlakozás által történő elektronikus képfeldolgozás útján; távközlésiszolgáltatások internetes

viszonteladók, kereskedők és tartalomszolgáltatók részére történő fizetésekkel kapcsolatban, központosított

 adatbázisban történő információtárolásra.

 ( 210 ) M 11 02724

 ( 220 ) 2011.08.29.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02741

 ( 220 ) 2011.08.31.

 ( 731 )  Ciruskate Ipari és Kereskedelmi Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Győrki Mónika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 02747

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  BudaPiért Kereskedelmi Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 591 )

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

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

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 áruosztályba; papíripari

cikkek, papíripari- háztartási ragasztóanyagok, íróeszközök, irodai felszerelések, írószerek, iskolaszerek, tollak,

 irodai cikkek, bútorok kivételével.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 ( 210 ) M 11 02749

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 11 02751

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Országos Rendőr-Főkapitányság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 11 02766

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 22. szám, 2011.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2353



 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02767

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  Cardiolab Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek.

  10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

  44    Orvosi ellátás.

 ( 210 ) M 11 02768

 ( 220 ) 2011.05.25.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02769

 ( 220 ) 2011.09.01.

 ( 731 )  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.
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 ( 210 ) M 11 02776

 ( 220 ) 2011.09.02.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02777

 ( 220 ) 2011.09.02.

 ( 731 )  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 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.

 ( 210 ) M 11 02779

 ( 220 ) 2011.09.02.

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

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

 ( 541 ) E-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
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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, villamos elosztó 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 üzembehelyezése, karbantartása és javítása, járműjavítás elektronikus kommunikációs berendezések és

műszerek karbantartása és javítása,komputerek 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.

 ( 210 ) M 11 02784

 ( 220 ) 2011.09.05.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) BÉTa Piac

 ( 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 02785

 ( 220 ) 2011.09.05.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.
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  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 11 02792

 ( 220 ) 2011.09.05.

 ( 731 )  Hamar Márton, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Dávid, dr. Szabó Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Refera

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

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 11 02798

 ( 220 ) 2011.09.06.

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

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

 ( 541 ) Bonbonetti

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 02824

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Faritech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dedinszky Csaba, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen műszaki kutatás,

 számítógép-programozás, műszakiszakértői tevékenység.

 ( 210 ) M 11 02825

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 ) Solvo MDQ Kft

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

tudományos használatra (nem humán vagy állatgyógyászati használatra), diagnosztikai készítmények nem humán

vagy állatgyógyászati használatra;feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó

szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok;

 cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 02829
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 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SODEXO MOTIVÁLASZTÓ

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 02830

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) SODEXO 9M MOTIVÁCIÓS MODELL

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 02831

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 02833

 ( 220 ) 2011.09.07.

 ( 731 )  Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 11 02868

 ( 220 ) 2011.09.09.

 ( 731 )  Dobrocsi Krisztián Ervin, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) mombell

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

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

 ( 210 ) M 11 02870
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 ( 220 ) 2011.09.09.

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

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

 ( 541 ) SZÍVÓSZÁL MÁNIA

 ( 511 )  30    Cukor; cukorkaáruk; aromák; aromák italokhoz; kakaós termékek; ízesítőszerek; vanília (ízesítőszer);

 édesítőszer (természetes-).

 ( 210 ) M 11 02874

 ( 220 ) 2011.09.09.

 ( 731 )  M-Gel Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 11 02914

 ( 220 ) 2011.09.15.

 ( 731 )  Optikalor Bt., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) hoodiet

 ( 511 ) 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; étvágycsökkentő szerek gyógyászati használatra, tápanyag

 adalékok gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 11 02915

 ( 220 ) 2011.09.15.

 ( 731 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlan ügyletek.

 ( 210 ) M 11 02916

 ( 220 ) 2011.09.15.

 ( 731 )  Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 11 02921

 ( 220 ) 2011.09.13.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02929

 ( 220 ) 2011.09.16.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 02940

 ( 220 ) 2011.09.19.

 ( 731 )  Farkasné Lázás Ibolya, Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Antennák; diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra; ellenőrző készülékek nem gyógyászati

használatra; elektromos mérőkészülékek; mérőműszerek; adatfeldolgozó készülékek; hangátviteli készülékek;

hangfelvevő készülékek; CD lejátszók; DVDlejátszók; informatikai olvasóegységek; hangfelvétel hordozók; CD
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lemezek; DVD lemezek; floppy-lemezek; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; mágneses tér keltésére

 szolgáló eszközök és berendezések; szoftverek.

 10    Gyógyászati és orvosi készülékek és eszközök; speciális kikészítésű ágyak és bútorok gyógyászati

használatra; matracok gyógyászati használatra; párnák gyógyászati használatra; lepedők gyógyászati használatra;

övek gyógyászati célra; diagnosztikaikészülékek gyógyászati használatra; elemző-készülékek gyógyászati

használatra; elektródák gyógyászati használatra; antennák és antennarendszerek gyógyászati használatra;

 gyógyászati hullámvezetők; mágneses tér keltésére szolgáló készülékek gyógyászatihasználatra.

 11    Egészségügyi berendezések és készülékek; mágneses tér keltésére szolgáló készülékek nem gyógyászati

 használatra.

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

szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fizikai kutatások; mechanikai

kutatások; műszaki kutatások; műszakiszakértői tevékenység; műszaki tervtanulmányok készítése;

szakvélemények adása; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok

 kidolgozása; szoftverkészítés.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; természetgyógyászati szolgáltatások; orvosi

szolgáltatások; kórházi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; szanatóriumok; klinikák;

szépségszalonok; higiéniás és szépségápolásiszolgáltatások emberek számára; kezelések nyújtása mágneses tér

használatával emberek számára; állatok ápolása; állatgyógyászati szolgáltatások; kezelések nyújtása mágneses tér

 használatával állatok számára.

 ( 210 ) M 11 02950

 ( 220 ) 2011.09.20.

 ( 731 )  NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Intelligens azonosító eszközökkel igénybevehető elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges

 elektronikus termékek, eszközök, így memóriakártyák, intelligens mikrokártyák.

 42    Intelligens azonosító eszközökkel igénybevehető elektronikus szolgáltatásokhoz szükséges műszaki

 szolgáltatások, valamint az idetartozó számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 11 02953

 ( 220 ) 2011.09.20.

 ( 731 )  Demp B.V., NL-4131 LX Vianen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építési anyagok; szállítható fém épületek; lakatosáruk és kisebb vas- és fémáruk; fém csővezetékek és

csövek; nem elektronikus kábelek és közönséges fémből készült drótok; ablakok, ajtók, kapuk, lépcsők,

tetőablakok, kéményfedelek, kéménykivezetősapka, kéményszegélyek, esővízcsatornák, fém esővízcsatornák

(csurgók), tetőborítások; válaszkerítések; nyári lakok és kerti pavilonok (fém építmények); más osztályokba nem

 tartozó, közönséges fémből készült termékek.

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

berendezések; a fent említett termékek alkotórészei; vetítőlámpák; grillezők (főző berendezések), sütők; szellőző-

és légkondicionáló berendezések,ventillátorok; kutak, dísz kutak; öntöző berendezések, szaunák, infra hőkabinok;

kerámiai anyagokból készült fürdőszoba berendezések; WC-k, zuhanyozók, fürdőkádak, szelepek és

szerelvények, zuhanykabinok részeként szolgáló válaszfalak; vízszűrők és ezekalkatrészei (házi vagy ipari

 berendezések alkatrészei; vízkezelő rendszerek.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült csövek; építési üvegek, nem fém padlóburkolatok, ajtók,
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ablakok, kapuk, lépcsők, padló-, fal- és mennyezet burkolások, tető tolóablakok, kéményfedelek, kéménykivezető

sapka, kéményszegélyek, esővízcsatornák, nemfém esővízcsatornák (csurgók), tetőborítások, burkoló vakolat,

válaszfal; járdakövek, kerti burkolólapok, és nem fém útburkoló kövek; nyári lakok és kerti pavilonok (nem fém

 építmények).

  20    Bútorok, tükrök, képkeretek.

 21    Más osztályba nem sorolható WC eszközök; nem nemesfémből készült törölközőtartók; WC-kben

 használatos kefék.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások és üzleti közvetítői szolgáltatások ipari felhasználásra szánt vegyi termékek,

ipari felhasználásra szánt kötőanyagok, festékek, kencék, lakkok, megelőzésre szolgáló rozsda-gátló

készítmények, fakonzerváló hatóanyagok,színezékek, pácok, mosó- és tisztító hatóanyagok, tisztító-, csiszoló-,

súroló- és dörzsölő készítmények, szappanok, parfüm, illatszer cikkek, illóolajok, testápoló és kozmetikai

termékek, hajvizek, fogápoló szerek, gyógyászati használatra szántegészségügyi termékek, közönséges fémek és

azokötvözetei, fém építőanyagok, szállítható fém épületek, fém kábelek és drótok, lakatosáruk és kisebb vas- és

fémáruk, fém csővezetékek és csövek, fémáruk, szivattyúk, műhold berendezések, különösen antenna ésműhold

vevő berendezések, valamint világítási, fűtő, gőzfejlesztő, főző, fagyasztó, szárító, szellőző és vízszolgáltató

készülékek, fürdőszobai berendezések, nagy teherbírású hőszigetelő anyagok, hőszigetelő anyagok, műanyagból

készült (félkész)termékek, tömő-, tömítő- és szigetelőanyagok, nem fémből készült rugalmas csövek, tetőablakok,

kéményfedelek, kéménykivezető sapkák, kéményszegélyek, esővízcsatornák, tető csővezeték, tető burkolatok,

válaszkerítések, kerti menedékek, nem fémépítőanyagok, nem fém építési csövek, nem fém szállítható épületek,

bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból, tetőfedő nádból, vesszőből-, szarvból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, teknőspáncélból, borostyánból, gyöngyházból, habkőbőlés azok helyettesítő

anyagaiból vagy szintetikus anyagokból készült tárgyak, háztartási vagy főzési eszközök és edények (nem

nemesfémből készültek vagy azzal borítottak), szivacsok, kefék (kivéve festőecsetek), kefekészítéshez való

anyagok, fémforgács,megdolgozatlan vagy félig megdolgozott üveg (kivéve építési üveg), porcelán és

agyagedények, textilek és textil áruk, szőnyegek, lábtörlők, gyékényfonatok, padlózatok, falak és mennyezetek

 linóleum-és más borításai, valamint szőnyegek, növények és fáknagykereskedelmében.

 37    Építési és javítási szolgáltatások, burkolási és villanyszerelési munkák, kőműves-, festő-, mázoló és tapétázó

munkák; fűtő-, szellőző és légkondicionáló berendezések, valamint fürdőszobai berendezések fel- és

összeszerelése; teljes fürdőszobaifelszerelésekre és szerelvényekre, úszómedencékre, fűtőberendezésekre és

konyhákra, burkolatokra, mennyezet-, fal és padlóborításokra, mosdószekrényekre, fürdőkádakra, zuhanyozókra,

elkülönített zuhanyfülkékre, fűtés berendezésekre, napelemekbeszerelésére, napelemes rendszer beszerelésére,

padlófűtés beszerelésre, szaunákra, infra hőkabinokra és előre-gyártott elemekre vonatkozó építési, beszerelési és

 összeszerelési munkák; tetőjavítás, kéményseprés, tetőcserép javítása, ereszcsatornatisztítás.

  40    Anyagmegmunkálás; asztalosmunkák, fémmegmunkálás.

 42    Tervkészítés és tanácsadás építési és belsőépítészi területen, elsősorban fürdőszobákra és fürdőszoba

berendezésekre, konyhákra és konyhafelszerelésekre, fürdőszobai szerelvényekre, szaunákra, infra hőkabinokra,

fűtőberendezésekre, napelemekbeszerelésére, napelemes rendszer beszerelésére, padlófűtés beszerelésekre és

 vízkezelő berendezésekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 11 02954

 ( 220 ) 2011.09.20.

 ( 731 )  Demp B.V., NL-4131 LX Vianen (NL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Kertművelésben, kertgondozásban és mezőgazdaságban használatos nem kézi működtetésű gépek és

szerszámok, főleg elektromos és benzines fűnyírók, kaszák, irtóboronák, gyepszellőztetők, szórógépek (trágyához

és vetőmaghoz), szártépők, levélszívók, hófúvók,kerti szivattyúk, házi vízrendszerek, búvárszivattyúk,
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szennyvízszivattyúk, fúró-, fűrész-, fűnyíró-, aprító-, exhausting és szórógépek, talajmegmunkáló gépek,

 szivattyúk, szerszámgépek, erőgépek és motorok (kivéve szárazföldi járművek).

8    Kézi szerszámok és gépek, főleg lapátok, kapák, vasvillák, ásók, nyesőollók (többek között metszőollók,

cserje- és szegélyvágó ollók, ágvágó ollók, sövénynyírók, ágfűrészek, kések), fűrészek, balták, szekercék,

 hólapátok, kézi fűnyírók, kézi működtetésűgyepszellőztetők és vető szerkezet, késes áruk.

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

 berendezések, főleg kutak, víztárolók, esővízgyűjtő hordók és előre-gyártott tómedrek.

 20    Bútorok, különösen kerti bútorok, kültéri használatra szánt padok, napozó ágyak, kerti padok; tükrök,

képkeretek; (a 20. áruosztályba tartozó) termékek nevezetesen fából, parafából, nádból, tetőfedő nádból,

vesszőből és azok helyettesítő anyagaiból vagyműanyagból; dekorációs cikkek kül- és beltéri használatra,

kertekbe, üvegházakba, teraszokra és balkonokra, nevezetesen fából, tetőfedő nádból, parafából, nádból,

szalmából, vesszőből vagy ezek helyettesítő anyagaiból, és habosított műanyagból éspoliészterből készült gyűrűk,

gömbök és burkolókockák virágkertészeti kialakításhoz; húsvéti nyulak, húsvéti csibék, húsvéti tyúkok, húsvéti

kakasok, húsvéti kacsák, húsvéti bárányok, az előbb felsorolt termékek fából, műanyagból vagy szalmából;

kézművesdrót, virágkötöző drót (nem fémből) gomblyuk virághoz, műanyag csokorgallérhoz; kifújt húsvéti

tojások, beleértve gipszből, fából vagy műanyagból készült húsvéti tojások; húsvéti fészkek nevezetesen húsvéti

 tojások és húsvéti nyulak tárolására szolgálófűutánzattal bélelt műanyag tartók.

 31    Állateledelek, elsősorban kutyáknak, macskáknak, lovaknak, rágcsálóknak és halaknak; a 31. áruosztályba

tartozó mezőgazdasági, kertművelési és erdészeti termékek és gabonák, magok, élő növények és virágok, virágos

 növényekhez való föld, speciális föld,tőzeg és virághagymák.

 35    Kertművelésben, kertgondozásban és mezőgazdaságban használatos nem kézi működtetésű gépek és

szerszámokra, főleg elektromos és benzines fűnyírókra, kaszákra, irtóboronákra, gyepszellőztetőkre,

szórógépekre (trágyához és vetőmaghoz), szártépőkre,levélszívókra, hófúvókra, kerti szivattyúkra, házi

vízrendszerekre, búvárszivattyúkra, szennyvízszivattyúkra, fúró-, fűrész-, fűnyíró-, aprító-, elszívó- és

szórógépekre, talajmegmunkáló gépekre, szivattyúkra, szerszámgépekre, erőgépekre és motorokra(kivéve

szárazföldi járművek); kézi szerszámokra és gépekre, főleg lapátokra, kapákra, vasvillákra, ásókra, nyesőollókra

(többek között metszőollók, cserje-és szegélyvágó ollók, ágvágó ollók, sövénynyírók, ágfűrészek, kések),

fűrészekre, baltákra,szekercékre, hólapátokra, kézi fűnyírókra, kézi működtetésű gyepszellőztetőkre és vető

szerkezetre, késes árukra; világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és

egészségügyi berendezésekre, főleg kutakra,víztárolókra, esővízgyűjtő hordókra és előre-gyártott tómedrekre;

bútorokra, különösen kerti bútorokra, kültéri használatra szánt padokra, napellenzőkre, napozó ágyakra, kerti

padokra; tükrökre, képkereteke; (a 20. áruosztályba tartozó) nevezetesenfából, parafából, nádból, tetőfedő nádból,

vesszőből és azok helyettesítő anyagaiból vagy műanyagból készült termékekre; dekorációs cikkekre kül- és

beltéri használatra, kertekbe, üvegházakba, teraszokra és balkonokra, nevezetesen fából, tetőfedő

nádból,parafából, nádból, szalmából, vesszőből vagy ezek helyettesítő anyagaiból, és habosított műanyagból és

poliészterből készült gyűrűkre, gömbökre és burkolókockákra virágkertészeti kialakításhoz; húsvéti nyulakra,

húsvéti csibékre, húsvéti tyúkokra,húsvéti kakasokra, húsvéti kacsákra, húsvéti bárányokra, az előbb felsorolt

fából, műanyagból vagy szalmából készült termékekre; kézműves drótra, virágkötöző drótra (nem fémből)

gomblyuk virághoz, műanyag csokorgallérhoz; kifújt húsvéti tojásokra,beleértve gipszből, fából vagy

műanyagból készült húsvéti tojásokra; húsvéti fészkekre, nevezetesen húsvéti tojások és húsvéti nyulak tárolására

szolgáló fűutánzattal bélelt műanyag tartókra; állateledelekre, elsősorban kutyáknak, macskáknak,

lovaknak,rágcsálóknak és halaknak; a 31. áruosztályba tartozó mezőgazdasági, kertművelési és erdészeti

termékeke és gabonákra, magokra, élő növényekre és virágokra, virágos növényekhez való földre, speciális

földre, tőzegre és virághagymákra; ipari, tudományos,fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi

termékekre, feldolgozatlan műgyantákra, feldolgozatlan műanyagokra, trágyákra, vegyi tűzoltó szerekre, fémek

edzésére és hegesztésére szolgáló készítményekre, élelmiszerek tartósítására szolgálóvegyi anyagokra,

cserzőanyagokra ipari rendeltetésű ragasztóanyagokra, közönséges fémekre és azok ötvözeteire, fém

építőanyagokra, szállítható fém épületekre, vasúti sínekhez való fémanyagokra közönséges fémből készült nem
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elektromos kábelekhez ésdrótokhoz, lakatosárukhoz és kisebb vas- és fémárukhoz, fém csővezetékekhez és

csövekhez, páncélszekrényekhez, közönséges fémből készült árukhoz, ércekhez, fémmegmunkáló-,

famegmunkáló- és műanyag-feldolgozó gépekhez, a vegyiparban használatosmezőgazdasági-, bányászati és textil

gépekhez, az italipari felhasználáshoz, építőgépekhez, csomagoló gépekhez, szerszámgépekhez, erőgépekhez és

motorokhoz, gép összekötő- és transzmissziós alkatrészekhez, mezőgazdasági eszközökhöz, nem

kézzelműködtethető tojáskeltetőkhöz, kézi szerszámokhoz és kézzel működtetett eszközökhöz, mezőgazdasági,

kertművelési és erdészeti felhasználáshoz, gépészeti tevékenységhez, berendezésekhez és járműgyártáshoz és

épületgépészeti tevékenységhez, továbbá késesárukra, szúrófegyverekre, borotvákra, (nem fém) építőanyagokra,

házakhoz nem fémből készült merev csövekre, aszfaltra, szurokra és bitumenre, nem fémből készült, szállítható

épületekre, nem fém emlékművekre, más osztályokba nem sorolt mezőgazdasági,kertművelési és erdészeti

termékekre és gabonákra, élő állatokra, friss gyümölcsre és zöldségre, magvakra, élő növényekre és virágokra,

 állateledelekre és malátára vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Szerszámok, építőgépek és elektromos eszközök, nevezetesen fúrókalapácsok, bontókalapácsok, keverők,

betonkeverők, korongcsiszolók, kővágó gépek, kőtörők, rezgőlapos tömörítők, rezgőlapok, sövénynyírók,

fűnyírók, elektromos irtóboronák, szártépők,motoros kaszák, kútásó szerkezetek, gőztisztítók, talajfúrók, levegő

páramentesítők, csőtisztítók, simítógépek, ajtókeret-támaszok, szőnyegtisztító gépek, fűrészek, csiszolók, gyaluk,

hegesztő készülékek, ütvefúrók, fúrógépek, marófúrók, padlócsiszológépek, csempevágók, sarokcsiszolók,

szőnyegeltávolítók, rezgőlapok, magas nyomású tisztítók, állványzat, mozgó állványzat, hengercsiszolók,

elektromos áramfejlesztők, állványzat, házépítéshez, kert- és házkarbantartáshoz való mobil

szűrőkészülékekkölcsönzése, szerelési és üzembe-helyezési szolgáltatások, különös tekintettel ajtókra, ablakokra,

lépcsőkre, padlóburkoló lapokra, padló- és falburkolatokra, fa mennyezetekre és előre-gyártott elemekre, festésre;

 elektromos szerkezetek javításaházépítésnél, kert- és házkarbantartáskor, szerkezetépítés.

 42    Építési és kivitelezési tervezés és tanácsadás, napelem-rendszerek, geotermikus berendezések, napelem

 szerkezetek, vízkezelési berendezések technikai és kivitelezési tervezése.

  44    Kerttervezés, tájkert tervezés.

 ( 210 ) M 11 02957

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 karácsonyfadíszek.

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

 ( 210 ) M 11 02963

 ( 220 ) 2011.09.21.

 ( 731 )  Takácsné Stalter Judit, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Linger Kávéház

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 22. szám, 2011.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2364



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.

 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.

 ( 210 ) M 11 03041

 ( 220 ) 2011.09.27.

 ( 731 )  Matheus Pálinkaház Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 11 03120

 ( 220 ) 2011.10.04.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 11 03293

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) ADDATRI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03294

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) ALCERTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03295

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03296
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 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03297

 ( 220 ) 2011.10.18.

 ( 731 )  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,, Budapest (HU)

 ( 541 ) ALIQA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03298

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) FORMYRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03299

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) GIDORIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03300

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) ILEKAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03301

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03302

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) IPLEZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03303

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03304

 ( 220 ) 2011.10.18.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03305

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03306

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) JADIZA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03307

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) KOGANCE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03308

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03309

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) KOGAVANT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03310

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) MIRZALA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03311

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03312

 ( 220 ) 2011.10.18.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) QOLANTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03313

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03314

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) REAGILA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03315

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03316

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) REKOGNIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03317

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) TIDARET

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03318

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 11 03319

 ( 220 ) 2011.10.18.

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

 ( 541 ) TRICOGNA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 180 darab közlést tartalmaz.
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