
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  196.490

 ( 151 )  2009.01.28.

 ( 210 )  M 08 00312

 ( 220 )  2008.01.31.

 ( 732 )  JB 2gether Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  199.539

 ( 151 )  2010.02.02.

 ( 210 )  M 08 02188

 ( 220 )  2008.07.02.

 ( 732 )  Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

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

 ( 111 )  199.573

 ( 151 )  2010.02.12.

 ( 210 )  M 09 00377

 ( 220 )  2009.02.12.

 ( 732 )  Taverna Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Bárszolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, kávéházak, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

 ( 111 )  199.961

 ( 151 )  2010.03.31.

 ( 210 )  M 02 03373
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 ( 220 )  2002.07.17.

 ( 732 )  Crystal Internationale Gmbh, Wollerau (CH)

 ( 740 )  dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

 ( 541 )  FLAVIN 7

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak,

gyümölcslevek, alkoholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához, pasztillák szénsavas

italokhoz, porok szénsavas italokhoz, termékekásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek

 előállításához, ásványvizek.

 ( 111 )  199.962

 ( 151 )  2010.03.31.

 ( 210 )  M 02 03374

 ( 220 )  2002.07.17.

 ( 732 )  Crystal Internationale Gmbh, Wollerau (CH)

 ( 740 )  dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

 ( 541 )  FLAVIN 7+

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárak,

gyümölcslevek, alkoholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához, pasztillák szénsavas

italokhoz, porok szénsavas italokhoz, termékekásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek

 előállításához, ásványvizek.

 ( 111 )  200.180

 ( 151 )  2010.04.23.

 ( 210 )  M 09 00328

 ( 220 )  2009.02.05.

 ( 732 )  MONTIVÍZ Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek.

 ( 111 )  200.184

 ( 151 )  2010.04.26.

 ( 210 )  M 08 01824

 ( 220 )  2008.05.30.

 ( 732 )  GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD., Jiangsu Province (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai készítmények fürdőkhöz; krémtusfürdők; fürdősók; tisztítószerek; kozmetikai szerek; füstölők;

kozmetikai fogyasztószerek; vattás pálcikák [piperecikkek]; dezodorok személyes használatra; hajszeszek;

folyékony mosószerek; ajakápoló krémek; lemosószerek kozmetikai használatra; sminkeltávolító készítmények;

körömlakkok; parfümök; cipőkrémek; bőrápolási termékek, különösen bőrtisztító szerek, tusfürdők, bőrápoló

olajok, hidratálótejek és krémek; szappanok; napvédő termékek [kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására];

 piperecikkek; piperevizek; hintőporok; samponok; fogkrémek; mosószerek, fehérítőszerek.
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10 Haskötők; cumisüvegek, szoptatóüvegek; kiegészítők cumisüvegekhez, különösen cumik, alátétek, utazó- és

tárolófedők; mellszívók; gyógyszeradagoló csecsemők részére; párnák gyógyászati használatra; szelepek

cumisüvegekhez; orrszívó gyermekek részére; cumik csecsemők számára; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati

 készülékek; inkontinencia lepedők.

12 Gyermekkocsik; babakocsik; biciklik; védőtetők gyermekkocsikhoz; elektromos járművek; gyerekülések

autókba; speciális személykocsi mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; poggyászszállító kocsi;

motorbiciklik; biciklipumpák; sport babakocsik; rollátorok (járművek idősek számára); biztonsági gyermekülések

szárazföldi, légi és vízi járművekhez; bevásárlókocsik; gumiabroncsok járművekhez; utánfutók, pótkocsik,

 nyerges vontatók; triciklik; triciklik gyermekek számára; kézikocsik; kerekes székek.

16 Ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; aritmetikai, számtani táblázatok; bébipelenkák papírból vagy

cellulózból, eldobható; papír- vagy cellulózpelenkák, eldobható; előkék csecsemőknek papírból; könyvkötészeti

cikkek; gyermekmagazinok; rajzeszközök; írószerek; gyermekkönyvek oktatási és rekreációs célra; egészségügyi

papír; tinták; irodai felszerelések (bútorok kivételével); papír; műanyag csomagolóanyagok; poszterek; klisék,

nyomódúcok; nyomtatványok; nyomtatott publikációk; fényképek; képek; postabélyegek; rekreációs és oktatási

brosúrák és katalógusok gyermekek számára; papíráruk; iratkapcsok, iratfűzők; papírtörülközők; írógépek,

 elektromos és nem elektromos; csomagolópapír.

20 Bölcsők; dobozok fából vagy műanyagból; szakajtók [kosarak]; hintaszékek gyermekek részére; kiságyak;

mózeskosarak; párnák; matracok kiságyba; legyezők; bútorszerelvények, nem fémből; bútorok, magas székek

gyermekeknek; gyermekjárókák; zárak, nem elektromos, nem fémből; tükrök; járókák, állókák gyermekeknek;

 képkeretek; párnák.

24 Lobogók; ágytakarók; ágyneműk; ágyterítők; pamutkelmék, pamutanyagok; huzatok vécéülőkékre textilből;

ajtófüggönyök; szövetek textilipari használatra; arctörlők, arctörülközők textilből; zsebkendők textilanyagokból;

kötött szövetek; anyagok fehérneműkhöz; matrachuzatok; szúnyoghálók; vánkoshuzatok; műanyagok [textil

pótanyagai]; tányéralátétek textilből; paplanok; falikárpitok, tapéták textilanyagból; textilanyagok;

selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; törülközők; frottírtörülközők; asztalkendők textilből; lepedők;

 hálózsákok; takarók; asztali vászonneműk nem papírból; mosdókesztyűk; posztó, kártolt gyapjúszövet.

25 Pelenkák textíliából csecsemőknek; babaruhák, különösen babakelengyék, rugdalózók, zoknik,

harisnyanadrágok, babapartedlik, nem papírból; ruházat, ruhaneműk; kesztyűk; tornadresszek; ujjatlan kesztyűk;

lábbelik, különösen csizmák, cipők, szandálok, papucsok és kiscipők, tornacipők; sapkák, hurkolt/kötöttáruk;

játszóruhák; sálak; vállkendők, nagykendők; tartók [nadrághoz, harisnyához] és övek; fürdőruhák; vízhatlan

 ruházat.

 ( 111 )  200.187

 ( 151 )  2010.04.27.

 ( 210 )  M 09 02586

 ( 220 )  2009.09.11.

 ( 732 )  Whirling World Bt., Gödöllő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 7. szám II. kötet, 2010.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M697



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

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

 ( 111 )  200.317

 ( 151 )  2010.05.31.

 ( 210 )  M 03 05022

 ( 220 )  2003.11.27.

 ( 732 )  COMPEXPO Számítástechnikai Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ANTIK-ENTERIŐR

 ( 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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító

eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkáltüveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-

 és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 falikárpitok.

 ( 111 )  200.323

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03290

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)

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

 ( 541 )  RACIPER

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és állatgyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.325

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03082

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  IMS Höllinger GmbH, Pressbaum (AT)

 ( 300 )  008524431 2009.09.03. EU

 ( 740 )  dr. Katona Géza, Katona és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DELIO

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  200.326

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02874

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Zaklady Piwowarskie "Glubczyce" S.A., Glubczyce (PL)
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( 554 )

 ( 511 )  32 Sör.

 ( 111 )  200.327

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02869

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gáspár Andrea, dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RIBEKA

 ( 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). 

 ( 111 )  200.328

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03279

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Szociális foglalkoztatás- reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  200.329

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02681

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fényképek; hírlevelek; irodai felszerelések az

irodabútorok kivételével; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; magazinok; naplófőkönyvek;

naptárak; nyomtatott publikációk; oktatási eszközök;prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek; tervrajzok;

 újságok.

35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára); információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés;

könyvelés; könyvvizsgálat; közönségszolgálat;közvélemény-kutatás; számlakivonatok összeállítása , rádiós és

televíziós reklámozás; gazdasági előrejelzés; piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);

hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; áruminták terjesztése;kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; sajtófigyelés;

segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési

konzultációk;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; statisztikai információ nyújtás;

szakmai konzultáció üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások

kezelése, on-line hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló gépek

kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; munkaerő-toborzás;

 építkezések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsősorban szennyvíztisztítási.

36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése, bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 tanácsadás, vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; levelező tanfolyamok;szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevékenység;szabadidős szolgáltatások nyújtása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élő előadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop

kiadói tevékenység; on-line elérhető elektronikus publikációk; elektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line

kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; filmgyártás;

 videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és webes szolgáltatások;

számítógép programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és

korszerűsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép programozás;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás ésfejlesztés

mások számára; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység,

 építészeti konzultációk; minőségellenőrzés; műszaki kutatások, műszaki szakértői tevékenység; várostervezés.

 ( 111 )  200.331

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03087

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Johanna Kft., Lajosmizse (HU)
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 ( 541 )  BOTANIQ

 ( 511 )  29 Szárított és párolt gyümölcsök és zöldségfélék, zselék, jammok, lekvárok, pácok.

30 Csokoládé, kakaó, csokoládé és kakaó termékek; édességek, sütemények, jégkrémek, cukor,

 cukrászkészítmények, méz, szószok, fűszerek.

 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  200.332

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03085

 ( 220 )  2009.10.26.

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

 ( 740 )  dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  720°

 ( 511 )  12 Kerékpár.

 ( 111 )  200.333

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03081

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Tettye Forrásház Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

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

 ( 111 )  200.334

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03272

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Whisky.
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 ( 111 )  200.335

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 01628

 ( 220 )  2009.06.03.

 ( 732 )  BRF-Brasil Foods S/A, Cidade de Itajai, Estado de Santa Catarina (BR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Egész csirke; darabolt csirke/részek és máj, fagyasztott darabolt csirke, egész pulyka, darabolt pulyka és máj,

csirke aprólék, csirkehúsból készült termékek, darabolt sertéshús, darabolt marhahús lábak nélkül, marha

belsőségek, marhahúsból készülttermékek, marhahúsból készült főtt termékek, fagyasztott késztermékek, rántott

csirke, húsgolyók, virsli, füstölt szárnyas, főtt hús, szalámi (sertéshúsból készült termékek), szalonna, kolbász,

 nugett, panirozott töltött tészta, panirozott zöldség, főttcsirke/pulyka/hús, marhahús, mini hot-dog-ok.

 30 "Kibbe" (gabonagolyók), pizza, ízesített tészták, édes tészták, lasagna, sajtkenyér.

 ( 111 )  200.336

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02678

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (a Delaware corporation), Los Angeles, California (US)

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

 ( 541 )  NEUTROGENA MULTI-DEFENCE

 ( 511 )  3 A bőr ápolására szolgáló tisztítók, tisztító eszközök, hidratálók és szérumok.

 21 Elemmel működő kézi eszközök a bőr tisztítására és hámlasztására.

 ( 111 )  200.337

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03282

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  KT-ELEKTRONIK Távközléstechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  teletronik

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 ( 111 )  200.338

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03072
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 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Starcross Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalap és sapka.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  200.339

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03075

 ( 220 )  2009.10.22.

 ( 732 )  Simon Klio, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  Lager König

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  200.340

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03273

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Vodka.

 ( 111 )  200.341

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03473

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Grőb János, Harta (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek (italok), vizek, italok, szódavizek
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 ( 111 )  200.342

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02884

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Rajna András, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Divatblogok Éjszakája

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.343

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03077

 ( 220 )  2009.10.22.

 ( 732 )  Simon Klio, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  König Lager

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  200.344

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03071

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Starcross Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalap és sapka.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  200.345

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02680

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  LSI

 ( 511 ) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fényképek; hírlevelek; irodai felszerelések az

irodabútorok kivételével; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; magazinok; naplófőkönyvek;
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naptárak; nyomtatott publikációk; oktatási eszközök;prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek; tervrajzok;

 újságok.

35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára); információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés;

könyvelés; könyvvizsgálat; közönségszolgálat;közvélemény-kutatás; számlakivonatok összeállítása , rádiós és

televíziós reklámozás; gazdasági előrejelzés; piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);

hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; áruminták terjesztése;kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; sajtófigyelés;

segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési

konzultációk;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; statisztikai információ nyújtás;

szakmai konzultáció üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások

kezelése, on-line hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló gépek

kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; munkaerő-toborzás;

 építkezések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsősorban szennyvíztisztítási.

36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése, bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 tanácsadás, vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; levelező tanfolyamok;szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevékenység;szabadidős szolgáltatások nyújtása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élő előadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop

kiadói tevékenység; on-line elérhető elektronikus publikációk; elektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line

kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; filmgyártás;

 videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és webes szolgáltatások;

számítógép programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és

korszerűsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép programozás;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás ésfejlesztés

mások számára; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység,

 építészeti konzultációk; minőségellenőrzés; műszaki kutatások, műszaki szakértői tevékenység; várostervezés.

 ( 111 )  200.346

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02875

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Zaklady Piwowarskie "Glubczyce" S.A., Glubczyce (PL)
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( 554 )

 ( 511 )  32 Sör.

 ( 111 )  200.347

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03070

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Starcross Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

 ( 541 )  Lancastlife

 ( 511 )  16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalap és sapka.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  200.348

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03278

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  dr. Schmideg László György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.349

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03277

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Pelcom Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)
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 ( 740 )  dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  200.350

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03275

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  GastroNet a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék; értesítések (papíráruk); jegyek; kártyák; ragasztószalagokpapíripari vagy háztartási

használatra; öntapadó címkék (papíripari); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; címerpajzsok

(pecsétek papírból); zacskók csomagolásra (papírból vagy műanyagból); matricák, lehúzóképek;

műanyagbuboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból vagy papírból;

csomagolópapír; palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); műanyag fóliák csomagolásra; szalvéták

papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítők papírból;papírtörülközők; palackalátétek (papírból); söröskorsó

alátétek; előkék (csecsemőknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák

 papírból vagy kartonból; zászlók (papírból).

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; papírruházat.

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,természetes vagy mesterséges; jég, ehető; jégkrémek; zsemlék; cukorkaáruk;

kovász; bors; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ízesítőszerek; ízesítők (a pizza előállításához); pizza

tészta; (megszórt vagy meghintett töltött) pizzák;paradicsomszósz; kekszek; malátás kekszek; gyümölcsös

sütemények/torták; süteménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; salátaöntetek; liszttartalmú

 ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú);nádcukor szirup.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás
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üzletvezetéshez; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; üzletszervezési

tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

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

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanyagok terjesztése;reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások;

gyorséttermek; kávéházak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; panziók;

 vendéglátóipar; online ételrendelésekvisszaigazolása és teljesítése; házhozszállítás megrendelés alapján.

 ( 111 )  200.352

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02870

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gáspár Andrea, dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANDRÁSSY PÁLINKA

 ( 511 )  33 Pálinka.

 ( 111 )  200.353

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02682

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fényképek; hírlevelek; irodai felszerelések az

irodabútorok kivételével; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; magazinok; naplófőkönyvek;

naptárak; nyomtatott publikációk; oktatási eszközök;prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek; tervrajzok;

 újságok.

35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára); információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés;

könyvelés; könyvvizsgálat; közönségszolgálat;közvélemény-kutatás; számlakivonatok összeállítása , rádiós és

televíziós reklámozás; gazdasági előrejelzés; piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);

hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; áruminták terjesztése;kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; sajtófigyelés;

segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési

konzultációk;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; statisztikai információ nyújtás;

szakmai konzultáció üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások

kezelése, on-line hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló gépek

kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek; munkaerő-toborzás;

 építkezések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsősorban szennyvíztisztítási.
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36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése, bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 tanácsadás, vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; levelező tanfolyamok;szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevékenység;szabadidős szolgáltatások nyújtása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élő előadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop

kiadói tevékenység; on-line elérhető elektronikus publikációk; elektronikus könyvek ésfolyóiratok on-line

kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; filmgyártás;

 videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

web oldalakhoz; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és webes szolgáltatások;

számítógép programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és

korszerűsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép programozás;

számítógépprogramok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás ésfejlesztés

mások számára; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység,

 építészeti konzultációk; minőségellenőrzés; műszaki kutatások, műszaki szakértői tevékenység; várostervezés.

 ( 111 )  200.354

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 09 02990

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Haas György, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Napkürt

 ( 511 )  16 Folyóiratok, hírlevelek, könyvek magazinok, újságok, nyomtatott publikációk.

 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.

 38 Internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,

konferenciaszervezés, könyvkiadás és terjesztés, újság kiadása és terjesztése, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyúinformációk, online elérhető elektronikus publikációk, szabadidős

 szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése, művészeti tevékenységek, ismeretterjesztés.

44 Egészségügyi szolgáltatások, egészségvédelem, egészségfejlesztés, pszichológusok szolgáltatásai, életvezetési

 tanácsadás.

 45 Közösségszervezés.

 ( 111 )  200.355

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 09 03405

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Al-Ma Gyógyszertár Működtető Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mert kell az Egészség!

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
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anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.356

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 09 03202

 ( 220 )  2009.11.03.

 ( 732 )  2Republic BTL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

 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.

 ( 111 )  200.358

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 08 03408

 ( 220 )  2008.11.03.

 ( 732 )  Brand How Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Botár Annamária, dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  200.359

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 09 02191

 ( 220 )  2009.07.24.

 ( 732 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
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egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  200.361

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 02888

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)

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

 ( 541 )  TRETAX

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.362

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03472

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsondi Emese, Kocsondi Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.363

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03289

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Németh Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  TOURINNOV
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 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógépfájlokban mások számára; becslés kereskedelmi

ügyletekben; eladási propaganda mások számára; gazdasági előrejelzések; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

közvéleménykutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák

összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;szállodai

üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; üzleti

felvilágosítás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.

41 Digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturálisvagy nevelési célú kiállítások szervezése; szemináriumok rendezése és

 vezetése; üdülési tárgyú információ.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hálózati kiszolgálók [web

szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép

programok adatainak és adatoknak azátalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása; számítógép szofvter tanácsadás; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása;

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  200.364

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03491

 ( 220 )  2009.09.30.

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

 ( 541 )  GEO TARIFA

 ( 511 )  35 Reklámozás; marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamosenergia szállítása.

 ( 111 )  200.365

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03688

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Irány Colorado Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT KFT, Debrecen

 ( 541 )  IGRICE Kemping és Csárda

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése, fogadások

tervezése (szórakoztatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, szabadidős szolgáltatások nyújtása,

 szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyúinformációk, üdülési tárgyú információ.

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

helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, káváházak, motelek, önkiszolgáló

éttermek, panziók, rendezvényhez termekkölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges-),

szállodai szolgáltatások, táborhelyek hsznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás),

 vendéglátóipar, kempingszolgáltatás, éttermi vendéglátás.
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 ( 111 )  200.366

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03683

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACIDA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 111 )  200.367

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03088

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Szép Ferenc, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  200.368

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03284

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Itt voltunk, itt vagyunk, itt leszünk. MAGYAR TAKARÉKOK

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

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

 ( 111 )  200.369

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03285

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Credit Management System Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógépes fájlokban mások számára, gazdasági

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kutatások ügyletekkel, piaci tanulmányok, piackutatás,

 statisztikák.

36 Biztosítási statisztikai szolgáltatások, követelésbehajtási tevékenység, pénzügyi elemzések, pénzügyi

 információk fenntartása.

 42 Számítógép szoftver fejlesztése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 111 )  200.370
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 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03281

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  rtlrandi.hu

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

 38 Távközlés.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.371

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03283

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  200.372

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03286

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Credit Management System Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, gazdasági

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, piaci tanulmányok, követelésbehajtási tevékenység,

piackutatás, önköltség-elemzés, sajtófigyelés,közreműködés vállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, statisztikák, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, Outsourcing szolgáltatások.

36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, faktorálási

szolgáltatások, felszámolói szolgáltatások, pénzügyi finanszírozási szolgáltatások, információk nyújtási

biztosítási ügyekben, pénzügyi elemzések,pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, finanszírozási

tanácsadás, követeléskezelés, követelésmenedzsment tanácsadás, vállalati kockázatkezelési rendszerek felépítése,

 működtetése, cégértékelés, outsourcing szolgáltatások.

 ( 111 )  200.374

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 02885

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Beniker Kft., Patak (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest
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( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  200.375

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 02878

 ( 220 )  2009.10.06.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  200.376

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03690

 ( 220 )  2009.12.18.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 7. szám II. kötet, 2010.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M715



 ( 732 )  Viacom International Inc, New York, (US)

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

 ( 541 )  AZÚRKÉK NYOMOK

 ( 511 ) 18 Esernyők, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák,

 ruhatartó zsákok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger alakú táskák, strandtáskák.

25 Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruhák, övek, sortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendők,

szvetterek, halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jelmezek, ruhák, kesztyűk, edző

sortok, fülvédők, sálak, pizsamák,nadrágok, ingek, melegítő felsők, síruhák, hosszúnadrágok, napellenzők,

 nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények, melegítőruhák, fejfedők.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójátékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok;

akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló videó

játék gépek, egyedülálló hangkimenet gépek,táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golfütők, baseball labdák,

 futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseballütők; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőműsoros szolgáltatás; animációs

filmek, televíziós programokkészítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás különböző felhasználóknak a világhálón,az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison

keresztül; táncműsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok, játékműsorok és sportesemények

egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő koncertek; televíziós hírműsorok;tehetségkutató

vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadó események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a

 világhálón keresztül.

 ( 111 )  200.377

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03474

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  VICTORIA BALANCE EVOLUTION

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek ésirodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével); papíráruk, irodai papír, kommunikációs papír, fénymásoló papír.

 ( 111 )  200.378

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03280

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38 Távközlés.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.379

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03271

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Daria Golubenko, Budapest (HU)

 ( 541 )  The Internet is our space

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

 termékek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  200.380

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03083

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Balaton.hu Zrt., Veszprém (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 16 Papíráruk, nyomtatoTt anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel kapcsolatos,

 szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

35 Reklámozás; reklám- és hirdetőügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten

továbbított és közölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyűjtése,

tárolása és visszakeresése; onlinehirdető tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

 készítése; információk számítógépes adatbázisokba történő szerkesztése.

38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten

 keresztül, hírügynökségi szolgáltatás- tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetőtábla- szolgáltatás.

42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történő kikeresése,

adatbázis- hozzáférés biztosítása elektronikus eszközön, elektronikus hálózaton, interneten keresztül;

hírügynökség, hírek, információ továbbítása- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok vagy

dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások

 számára.

 ( 111 )  200.381

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03288

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  NATURLAND

 ( 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, kivéve bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok;

 fertőtlenítőszerek;

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, fitness-, wellness szolgáltatások.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

 állatok részére; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.382

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03567

 ( 220 )  2009.12.08.

 ( 732 )  Népszava Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Seres László, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, képes tájékoztatók, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és

 oktatási eszközök.

 35 Reklámozási ügyletek.

41 Lap-, folyóirat- és könyvterjesztés, rádió és televízió sugárzásra alkalmas műsorkészítés, auditív és vizuális

 műsorok szerkesztése.

 ( 111 )  200.383

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03367

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  H & H "ÖNÉRT" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Moravszki Mónika, dr. Moravszki Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  200.384

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03366
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 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  4 Sweet Angels Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 televíziós műsorszórás.

 41 Televíziós szórakoztatás, televízió-programok készítése, show-műsorok szervezése, szórakoztatás, oktatás.

 ( 111 )  200.385

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03352

 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles, California 90035 (US)

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

 ( 541 )  FOX CRIME

 ( 511 ) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök útján letölthető csengőhangok, grafikák, háttérképek

és zene; mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető mozgóképek, televíziós programok és

audiovizuális tartalom; mozgóképfilmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető audio és videó

felvételek; számítógépes keresőmotor szoftver; számítógépes képernyővédő szoftver; mozgókép filmet és

 televíziós szórakoztatást tartalmazó műsoros videoszalagok, DVD-k és CD-k.

16 Magazinok, poszterek; levelezőlapok; cserélhető betétlapos irattartók; noteszek; iratgyűjtők; jegyzettömbök;

üres naplófüzetek; emlékeztető jegyzettömbök; címjegyzékek; előjegyzési naptárak; könyvborítók; öntapadó

címkék; matricák; matrica albumok;asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzők; gyűjtögetős kártyák;

fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fényképek; üdvözlő kártyák; könyvek; képregények; humoros

 könyvek; tollak és ceruzák.

 38 Televíziós közvetítési és műsorszórási szolgáltatások.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós

program jellegű szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása interneten keresztül a szórakoztatás

területén; televíziós, mozgókép filmesés videós szórakoztatás nyújtása vezeték nélküli kommunikációs eszközök

útján; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen on-line számatógépes játékok nyújtása; on-line újságok,

nevezetesen személyes információkat és véleményeket tartalmazó blogok;szórakoztató és kulturális események

szervezése; mérkőzés, verseny és játék jellegű szórakoztatás; mobil kommunikációs eszközök útján továbbított

 szórakoztató jellegű programok; elektronikus könyvek és újságok on-line publikációja.

 ( 111 )  200.386

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03153

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.
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 ( 111 )  200.387

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 02756

 ( 220 )  2009.09.28.

 ( 732 )  ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CLASS RÁDIÓ

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; árukbemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

 38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

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

és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; riporteri szolgáltatások;

 show-műsorok; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zene összeállítása.

 ( 111 )  200.388

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 02144

 ( 220 )  2009.08.18.

 ( 732 )  Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

 ( 541 )  MobSec

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

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

 készülékek; automata szerkezetek;adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

 42 Műszaki szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően

 nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; nyomozási és felügyeleti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.389

 ( 151 )  2010.06.08.

 ( 210 )  M 09 03469

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Ábrahám Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olajos Szilvia ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Illóolajok, illóolaj keverékek, éteres, illó eszenciák és olajok, illatosítószerek, parfümök, illatszerek, illatosított

 szappanok, kozmetikai és toalet piperekészítmények, hajápolási készítmények.

 ( 111 )  200.392

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00133

 ( 220 )  2010.01.19.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  SPRANETT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.393

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00132

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  ASSUBEX

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.394

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00131

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  ZOBRON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.395

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00130

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  DUFFOTIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.396

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00129

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  YAMBRON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.397

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00128

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  EXPLEMED

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.398

 ( 151 )  2010.06.15.
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 ( 210 )  M 08 00119

 ( 220 )  2008.01.17.

 ( 732 )  Webvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ribarits Tamás, Győri és Ribarits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WEBVILÁG

 ( 511 )  42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  200.399

 ( 151 )  2010.06.15.

 ( 210 )  M 10 00127

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  Jovital C Duo-Active

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.435

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03486

 ( 220 )  2009.11.30.

 ( 732 )  SONORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. D'Albini Andrea ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  iGoWeb

 ( 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.

 ( 111 )  200.436

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03478

 ( 220 )  2009.11.30.

 ( 732 )  Xing Yu Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.437

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03476

 ( 220 )  2009.11.30.

 ( 732 )  Agrosped Hungary Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter, Veszprém
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( 546 )

 ( 511 )  12 Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök.

 31 Élő állatok, takarmány, táplálék.

 39 Szállítás, szállítással összefüggő szolgáltatások, szállítmányozás, raktározás, ügynökség.

 ( 111 )  200.438

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03691

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

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

 ( 541 )  NICKELODEON V MINT VIKTÓRIA

 ( 511 ) 18 Esernyők, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák,

 ruhatartó zsákok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger alakú táskák, strandtáskák.

25 Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruhák, övek, sortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendők,

szvetterek, halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jelmezek, ruhák, kesztyűk, edző

sortok, fülvédők, sálak, pizsamák,nadrágok, ingek, melegítő felsők, síruhák, hosszúnadrágok, napellenzők,

 nadrátartók, garbók, alsóruházat, mellények, melegítőruhák, fejfedők.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójátékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok;

akciófigurák és ehhez tartozékok, CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló

videojáték gépek, egyedülálló hangkimenet gépek,táblajátékok; spotcikkek, nevezetesen golfütők, baseball

 labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseballütők; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőműsoros szolgáltatás; animációs

filmek, televíziós programokkészítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás különböző felhasználóknak a világhálón,az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison

keresztül; táncműsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok, játékműsorok és sportesemények

egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése, élő koncertek; televíziós hírműsorok;tehetségkutató

vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadó események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a

 világhálón keresztül.

 ( 111 )  200.439

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03687

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  MAXIMUM KICK NO SUGAR

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
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 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.440

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03686

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  MAX IT TO THE MAX

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.441

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03685

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  MAX IT WITH YOUR MATES

 ( 511 ) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.442

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03684

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Sunsweet Growers Inc., Yuba City, Kalifornia (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Szárított gyümölcs (dried fruit).

 30 Csokoládés szilva (choccolate covered prunes).

 32 Gyümölcslevek (juice).

 ( 111 )  200.443

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03675

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Nippon Soda Co. Ltd., Tokyo (JP)

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

 ( 541 )  DON-Q

 ( 511 )  5 Gombaölők mezőgazdasági és kertészeti használatra.

 ( 111 )  200.444
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 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02268

 ( 220 )  2009.08.03.

 ( 732 )  Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

 ( 541 )  TREZOR

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.445

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02493

 ( 220 )  2009.08.31.

 ( 732 )  dr. Grundtner Marcell, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Kárpát-medencéből származó magyar ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

 vegyi termékek, műanyagok, élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok.

5 Kárpát-medencéből származó magyar gyógyszerészeti, készítmények; egészségügyi készítmények, diétás

 anyagok, bébiételek.

29 Kárpát-medencéből származó magyar hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és

 főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Kárpát-medencéből származó magyar cukor, lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

 cukrászsütemények.

31 Kárpát-medencéből származó magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, magok, friss

 gyümölcsök, zöldségek; vetőmagok, élő növények, virágok, maláta.

32 Kárpát-medencéből származó magyar sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok,

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Kárpát-medencéből származó magyar alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  200.446

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02691

 ( 220 )  2009.09.22.

 ( 732 )  VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  One World

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  200.447

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03080

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dávid Alexandra, Haszon Lapkiadó Kft., Budapest

 ( 541 )  Hasznos Percek

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

 termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

 38 Távközlés; alapvetően rádió, vagy televízióműsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.

 ( 111 )  200.448

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03074

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Panelfórum

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

 termékek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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.

 ( 111 )  200.449

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03073

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ember a városban

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

 termékek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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.

A rovat 93 darab közlést tartalmaz. 
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