
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  194.169

 ( 151 )  2008.05.20.

 ( 210 )  M 06 00833

 ( 220 )  2006.03.10.

 ( 732 )  HERBA HUNGARY Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság, Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 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.

 ( 111 )  194.736

 ( 151 )  2008.07.08.

 ( 210 )  M 07 03619

 ( 220 )  2007.10.27.

 ( 732 )  Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)

 ( 740 )  dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SONYA

 ( 511 ) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajszeszek; fogtisztító szerek; nem gyógyászati

bőrápolási cikkek, nevezetesen bőrtisztítók, hidratálókrémek, tonerek, kondicionálók, bőrápoló krémek és arc- és

testhámlasztó szerek; bőrfehérítő a sötét elszíneződések csökkentésére; helyi krém a cellulitisz csökkentésére;

hajápolási készítmények, nevezetesen sampon, hajkondicionáló, hajzselé, hajspray és hajfixálók; nem gyógyászati

testápolási készítmények, azaz dezodor személyes használatra, borotválkozás utáni arcszesz, fogkrém, szájvíz;

férfi és női kölni; kozmetikai termékek, azaz alapozók, ajakrúzsok, korrektorok, szemöldökfixálók, szájceruzák,

szem- és szemöldökceruzák, szempillafestékek, arcpúderek, szemhéjfestékek, szempúderek, alapozó-,

fedőanyagok (conclear), barnító, pirosító, por és/vagy folyékony szemhéjfesték, szájfény, nem gyógyászati

 ajakbalzsam és sminkeltávolító, többcélú mosószer; általános háztartási tisztítószerek.

 ( 111 )  195.010

 ( 151 )  2008.08.27.

 ( 210 )  M 05 01065

 ( 220 )  2005.03.23.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sikk Csak Nőknek

 ( 511 )  16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  195.516

 ( 151 )  2008.09.29.

 ( 210 )  M 08 00449

 ( 220 )  2008.02.13.

 ( 732 )  Gyermely Zrt., Gyermely (HU)

 ( 740 )  dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

 dr. Zakály Ottó ügyvéd, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 111 )  197.271

 ( 151 )  2009.04.15.

 ( 210 )  M 08 02810

 ( 220 )  2008.09.05.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)

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

 ( 541 )  YPSILA

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  197.439

 ( 151 )  2009.05.18.

 ( 210 )  M 08 02176

 ( 220 )  2008.07.02.

 ( 732 ) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products and Catering Services S.A., Maroussi,

 Athens (GR)

 ( 740 )  dr. Erős Ákos, Erős Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey L.L.P., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tartósított és szárított zöldségek és gyümölcsök (mazsolák, malaga/szmirnai mazsola), cukrozott gyümölcsök

(kandírozott citrom- és narancshéj), mogyoró, mindenfajta burgonyakészítmény, zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; kenyérre kenhető krémek (mogyoró- és nugátalapú); tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

30 Liszt- és gabonakészítmények (kivéve a takarmányozási célra gyártott liszt- és gabonakészítmények),

sütőanyag-keverékek kenyérhez, süteményekhez és péksüteményekhez; kenyér, zsemle, croissant-ok, pizzák

(félkész és tartósított), kétszersültek; kenyéralapú készítmények snackekhez és sörkorcsolyákhoz; péksütemények

és cukrászsütemények, kekszek; csokoládé, csokoládé bevonat/máz, táblás és töltött csokoládék,

csokoládészeletek, csokoládé mogyoróval és/vagy gabonakészítményekkel és/vagy gyümölcsökkel és rizzsel
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töltve; pralinék, mogyorós cukrászsütemények, marcipán; cukorkák és bonbonok csokoládés, gyümölcsös,

 karamell, gumicukrok, rágógumik.

 ( 111 )  197.920

 ( 151 )  2009.07.15.

 ( 210 )  M 09 00564

 ( 220 )  2009.03.04.

 ( 732 )  POLÁRIUM Hangulat- és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SENSOLITE

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

ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fényterápiához, fényterápiával kombinált oxigén-, hang-, illat- és más

 fizikoterápiához használható készülékek és berendezések

 ( 111 )  198.548

 ( 151 )  2009.09.30.

 ( 210 )  M 09 01011

 ( 220 )  2009.04.10.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.087

 ( 151 )  2010.04.12.

 ( 210 )  M 09 02497

 ( 220 )  2009.09.01.

 ( 732 )  Herbil Kft., Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Roncsolás mentes anyagvizsgáló eszközök és gépek.

 ( 111 )  200.089

 ( 151 )  2010.04.12.

 ( 210 )  M 09 02369
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 ( 220 )  2009.08.14.

 ( 732 )  Rong Min, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruha (farmerruházat).

 ( 111 )  200.112

 ( 151 )  2010.04.12.

 ( 210 )  M 09 02648

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Sára Beauty System Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Masszázsolajok, masszázskrémek, testkezelő krémek, arckrémek, testápolók.

 ( 111 )  200.147

 ( 151 )  2010.04.14.

 ( 210 )  M 09 01224

 ( 220 )  2009.04.27.

 ( 732 )  Cseke Kerékpár Értékesítő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PolarX

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, kivéve gumiabroncsok, tömlők és ezekkel

 kapcsolatos árucikkek.
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 ( 111 )  200.244

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02515

 ( 220 )  2009.09.03.

 ( 732 )  Hajverov Ilija, Sofia (BG)

 ( 740 )  dr. Harangi István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  200.248

 ( 151 )  2010.05.10.

 ( 210 )  M 05 00900

 ( 220 )  2005.03.08.

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

 ( 541 )  CATABOL

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

 ( 111 )  200.322

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 08 02328

 ( 220 )  2008.07.17.

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

 ( 541 )  SOLETIN C

 ( 511 )  5 Gyógyhatású készítmények.

 ( 111 )  200.330

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03274

 ( 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;
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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

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 )  200.351

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 03069

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 ) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló

 Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

 keltetőgépek.

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó

berendezések és szerkezetek, érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
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 ( 111 )  200.373

 ( 151 )  2010.06.07.

 ( 210 )  M 09 03471

 ( 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 tevékenység.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.391

 ( 151 )  2010.06.28.

 ( 210 )  M 09 01223

 ( 220 )  2009.04.27.

 ( 732 )  Flagrans Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győri Erzsébet ügyvéd, 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.

 25 Ruházati cikkek.

 ( 111 )  200.475

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02974

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  Taxi 4 You Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAXI 4YOU

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;

kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);

közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés(garázs); bérlés (raktár); bérlés

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;
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kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,

fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek

 (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

 ( 111 )  200.631

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03244

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Sinaopt Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  17 Gumi és ezen anyagokból készült termék (gumiabroncs).

 ( 111 )  200.692

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03379

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Csókay Gergely, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  4BRO

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.784

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03681

 ( 220 )  2009.08.27.

 ( 732 )  Zipcar Inc., Cambridge, Massachusetss (US)

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

 ( 541 )  ZIPCAR

 ( 511 ) 39 Utazások és szállítások intézése; szállítás lekötési szolgáltatások; gépjármű megosztási szolgáltatások; jármű

bérlés; járművek bérlésének intézése; jármű bérlés előjegyzésével kapcsolatos szolgáltatások; gépjárművek

időleges használatának beosztása,tervezése, megszervezése, előkészítése és biztosítása; az előzőekkel kapcsolatos

 információk, tanácsadások és konzultációk.

 ( 111 )  200.794

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 10 00540

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)

 Külügyminisztérium, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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.

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 lószerszámok.

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; 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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 falikárpitok.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.

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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.
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 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.813

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02698

 ( 220 )  2009.09.22.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.874

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02924

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Geotherm Üdülő Kft., Hajdúszoboszló (HU)

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

 ( 541 )  Hotel Silver

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.875

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02923

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Medifood Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1495



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

 ( 111 )  200.876

 ( 151 )  2010.09.27.

 ( 210 )  M 09 02727

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  LyondellBasell Industries Holdings B.V., Rotterdam (NL)

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

 ( 541 )  HIFAX

 ( 511 )  1 Hőre lágyuló olefin polimerek.

 17 Hőre lágyuló elasztomerek.

 ( 111 )  200.877

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02911

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Keyida Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Zárak, elektromos napelemek.

 11 Világító berendezések és készülékek.

 ( 111 )  200.878

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02912

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Gyémánt

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek, (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

 szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek

 szervezése, rendezése.

 ( 111 )  200.879

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02919

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 ) VEIKI Energia+ Energetikai Kutató, Fejlesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1496



 (HU)

 ( 740 )  dr. Kószó Gábor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VEIKI

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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 )  200.880

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02921

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mentés másként

 ( 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.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.881

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02925

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Ding Shuhui, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruha, cipő.

 ( 111 )  200.882

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02926

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Yu Guang, Budapest (HU)

 ( 541 )  AI NUO SI

 ( 511 )  25 Ruha, cipő.

 ( 111 )  200.883

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 02928

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Szilasi H. Lajos, Orosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1497



 ( 541 )  Alföldi Szilasi Parasztkenyér

 ( 511 )  30 Kenyér, péksütemények, más gabonakészítmények.

 ( 111 )  200.884

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 03112

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Life-Guard Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Földesi Edina, Földesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfelelően

 nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.885

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 09 03122

 ( 220 )  2009.10.28.

 ( 732 )  Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipő, kalapáruk.

 ( 111 )  200.917

 ( 151 )  2010.08.04.

 ( 210 )  M 06 03737

 ( 220 )  2006.11.15.

 ( 732 )  Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  200.972

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03160

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  EST Media Group Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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 UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest

 ( 541 )  Neo FM

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;

 regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozóberendezések és számítógépek.

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.047

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 09 03535

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Herbio Trade Kft., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek, különösen természetes növényi alapú kenőcsök, krémek.

5 Gyógyászati készítmények és egészségügyi termékek, gyógynövény tartalmú készítmények, gyógyteák,

kenőcsök gyógyszerészeti használatra, gyógynövényes krémek, növényi kérgek gyógyszerészeti használatra,

olajok gyógyászati használatra, tápanyag adalékokgyógyászati célokra, gyógyitalok, főzetek gyógyszerészeti

 használatra, gyógynövényes kapszulák, gyógynövényes tinktúrák, gyógynövénykivonatok, vitaminkészítmények.

 32 Alkoholmentes italok, gyümölcskivonatok, gyógynövényt tartalmazó üdítőitalok.

 ( 111 )  201.048

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00164

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Multi Lingua Fordító és Tolmács Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Éva ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.049

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00162

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  HOYA LENS HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9 Optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek; optikai üvegszálak (fényvezető

szálak); napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok;

 szemüvegzsinórok.

35 Rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete

távközlési médiumban; reklámozás;reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

 sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában.

 ( 111 )  201.050

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00160

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  SL-Europe Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  201.051

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00019

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  Dr. Fitnesz Sportszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál Attila, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.052

 ( 151 )  2010.08.26.
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 ( 210 )  M 10 00219

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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.

 ( 111 )  201.053

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00362

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  dr. Szőcs József, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, műszerek, állkapocs ortopédiai-, fogszabályozási-, fogak

fehérítéséhez és fogcsikorgatás és más szokások kezelésére szolgáló cikkek, fogászati implantátumok, műfogak,

 szájhigiéniai eszközök.

41 Fogászattal kapcsolatos nevelés, szakképzés és oktatás; szemináriumok rendezése és lebonyolítása, különösen

a fogászattal kapcsolatban; kongresszusok és szimpóziumok szemináriumok és workshopok, továbbképző

rendezvények, coaching, bemutató gyakorlatioktatás szervezése és rendezése fogorvosok és foghigiénikusok

 számára.

44 Fogszakorvosi-, implantológiai szakmai centrum működtetése; különböző gyártók implantátumainak

beillesztése; szájsebészeti- és plasztikai klinikai szolgáltatások; fogesztétika, fogszabályozás, szabálytalanságok

terápiája és kiküszöbölése, és higiéniaifogtisztítási-, fogápolási, valamint fogászati kozmetika, pl. sérülések vagy

 kopás miatt keletkezett változások következtében; gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 111 )  201.054

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00557

 ( 220 )  2010.02.19.

 ( 732 )  Eru Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kreisz Gyula Máté ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29 Sajt.
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 ( 111 )  201.055

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00549

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Thermo Press International Kft., Adony (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  7 Gépek és szerszámgépek, nem kézi működtetésű mezőgazdasági gépek.

 9 Elektromos működtetésű készülékek, különösen zsugorító készülék.

 40 Anyagmegmunkálás, különösen hulladékfeldolgozás.

 ( 111 )  201.056

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00360

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Vatera.hu Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás, mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi

az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és ezek végzése

elektronikus úton, különöseninterneten keresztül; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; online piacterek működtetése áruk és szolgáltatások eladói és vevői számára; eladók áruinak és

szolgáltatásainak értékelő visszacsatolásai és osztályozásai, eladókáruinak értéke és árai, vevők és hirdetési

 útmutató biztosítása; reklámozási és hirdetési szolgáltatások.

38 Telekommunikáció; távközlési szolgáltatások, köztük adatok és információk elektronikus továbbítása; paging

 szolgáltatások.

 42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

 ( 111 )  201.057

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00356

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Horváth Izabella Orsolya, Nagyszentjános (HU)

 ( 740 )  dr. Berger Adrián ügyvéd, Győr

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.065

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00565

 ( 220 )  2010.02.19.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1502



  

( 546 )

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

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.

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

 ( 111 )  201.066

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 09 00288

 ( 220 )  2009.02.03.

 ( 732 ) Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Orvosi praxisokkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások, kártyával vagy anélkül igénybe vehető

előjegyzési és egyéb praxishoz kapcsolódó szolgáltatások, előjegyzési és praxislátogatási kedvet fokozó és

promóciós programok menedzselése, praxishozkötött promóciós akciók megszervezése, működtetése és

felügyelete, internetes és telefonos előjegyzési szolgáltatás biztosítása, praxisportál karbantartása és promotálása,

 a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információs és tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  201.067

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00359

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Deutsche Telecom AG, Bonn (DE)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő készülékekhez, számológépek,

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

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

 (letölthető).

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

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

 óraszíjak, óratokok; tűk (ékszer),identifikációs kulcstartó (ékszer).
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16 Nyomtatott anyagok; fényképek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével).

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

 állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; sporttáskák.

 25 Ruházati cikkek, övek, cipők, kalapáruk.

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

 osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

 üdítőitalok; szörpök és más készítmények italokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számítógépadatbázisban összegyűjtött

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

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

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

marketingtevékenység; vagyoni alap menedzsmentje, hirdetési és marketingkoncepciókidolgozása;

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

mások számára; üzleti ügyekben marketing- és ajánlatkérési tevékenység; hirdetés; eladások promóciók;

televíziós hirdetések; onlinehirdetés és eladás promóció számítógépes adatbázisból vagy az interneten keresztül;

hirdetések kombinációja internetes weboldalak formájában; adatbázisok összeállítása hirdetés és eladás

promóciók internetes publikálására; internetes hirdetés, webestárfelület biztosítása áruk és szolgáltatások

reklámozására; konzultáció, kiskereskedelmi információk és kapcsolatok lehelyezése globális

 számítógép-hálózatokon számítógép-adatbázisokkal és létesített online kapcsolatokon vagy interneten keresztül.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, pénzügyi szponzoráció.

37 Építkezés; üzembe helyezés; javítási és karbantartási szolgáltatások számítógépekkel és távközlési

 eszközökkel kapcsolatban.

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

 információadás.

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

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

szakmai tanácsadás; elektronikusadattárolási szolgáltatások; adatfeldolgozó felszerelésekkel kapcsolatos bérleti

 szolgáltatások; weboldal-tervezési szolgáltatások; webes tárterület biztosítása áruk és szolgáltatások hirdetésére.

 45 Szellemi tulajdonjogok licencügyleteinek kezelése.

 ( 111 )  201.092

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00029

 ( 220 )  2010.01.08.

 ( 732 )  Baolong Autótechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Szárazföldi járművekhez elektronikai termékek, különösen autóhifi, riasztó, központi zár, parkolási érzékelők,

 tolatóradar, tolatókamera, kijelzők, ablakemelők, elektromos kürt, GPS navigációs készülékek, autóantennák.

 12 Gépjárművek alkatrészei és felszerelési cikkei.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák a szárazföldi járművekhez

 kapcsolódó elektronikai termékek, alkatrészek és felszerelési cikkek vonatkozásában.

 ( 111 )  201.134

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00751

 ( 220 )  2010.03.08.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, masszázs olajok.

 ( 111 )  201.135

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00755

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO RHEU

 ( 511 )  3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.136

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00760

 ( 220 )  2003.05.23.

 ( 732 )  Barberton-Consultores e Servicos, Lda., P-Funchal-Madeira (PT)

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

 ( 541 )  DIPLOMÁTICO

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok, különösen rum.

 ( 111 )  201.137

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00961

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 732 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Héra, hagyd magad inspirálni

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

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

 ( 111 )  201.138

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00962
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 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 732 )  Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Héra Decor, természet inspirálta színek

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

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

 ( 111 )  201.139

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00363

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Marco Bag Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  201.140

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00358

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Bongrain S.A. (a French société par actions simplifiée), Viroflay (FR)

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

 ( 541 )  KALANDRA HÍV AZ ÍZE

 ( 511 )  29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  201.142

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00610

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Robinson Tours Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 541 )  Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Fesztivál

 ( 511 )  39 Utazásszervezés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek, versenyek szervezése [oktatás], élő

 előadások bemutatása.

 ( 111 )  201.144

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00562

 ( 220 )  2010.02.19.

 ( 732 )  Soliteint Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelő és kereskedelmi Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Brigitta, Dr. Szűcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOLIFRUIT

 ( 511 )  3 Illatszer készítmények, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek.
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 ( 111 )  201.146

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00768

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Bochemie a.s., Bochumin (CZ)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Penész eltávolító fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, mosó és mosogatószerek,

 textilöblítők; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; folyékony szappanok.

 ( 111 )  201.147

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00963

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs 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.

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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 40 Anyagmegmunkálás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  201.148

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00364

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.149

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00349

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Svéd Szendvicstorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.150

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00155

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Anhui BBCA Fermentation Technology Engineering Research Co., Ltd., Anhui (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Citromsav ipari célokra; nátrium-citrát; xilit; triptofán; tejsav; glukóz ipari célokra; lizin; arabinóz; keményítő

 ipari célokra; zselatin ipari célokra; almasav.

 ( 111 )  201.233

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00841

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 732 )  Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vukovári Viktor, Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  4 Gyertya.

 16 Levelezőlapok, könyvek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíráru cikkek.

20 Szobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy

 műanyagból.

 ( 111 )  201.234

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00639

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

 ( 541 )  matkov

 ( 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 )  201.235

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00640

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

 ( 541 )  BELLONA

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

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

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

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

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  201.236

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00633

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 300 )  Z-200971510 2009.11.25. SI

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

 ( 541 )  ROXERA

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  201.237

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1509



 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00614

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 38 Távközlés.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.238

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00240

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek; növényi zsiradék hozzáadásával készült tejalapú készítmények.

 ( 111 )  201.239

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00243

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  Tommy - Invest Elektronikai Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágnes szalagos - mágnes kártyás és mágnes papiros adathordozók és mágnesfejes adatrögzitők, vasmag -

ferrit - amorf - nanokristály induktiv magok, induktiv elemek, transzformátorok, szűrők, áram váltók,

elektromágnes elektronikai áramkörök, szereltelektronikai panelek, elektronikai mérőegységek, rádiófrekvenciás

 helyzetmeghatározó, rádiófrekvenciás érzékelő - olvasók és kódolók.

 ( 111 )  201.240

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00231

 ( 220 )  2010.01.28.

 ( 732 )  XZM Laboratories B.V.,, Amsterdam (NL)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  EXXEMA

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; hajmosó szerek; fogkrémek; kozmetikai bőrápoló termékek.

5 Gyógyszerészeti és egészsségügyi készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; diétás anyagok

 orvosi használatra; orvosi használatra alkalmazott termékek; fitoterápiás és homeopátiás termékek.

 ( 111 )  201.241

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00229

 ( 220 )  2010.01.28.

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 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.

 ( 111 )  201.242

 ( 151 )  2010.09.13.

 ( 210 )  M 10 00049

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Bánhalmi László, Budapest (HU)

 Bánhalmi Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok, ásványvizek, izotóniás italok, izotóniás italok,

 szénsavas italok, vizek(italok).

 ( 111 )  201.243

 ( 151 )  2010.09.14.

 ( 210 )  M 09 03631

 ( 220 )  2010.01.06.

 ( 732 )  Pétervári Csaba, Jánosháza (HU)

 Pétervári Norbert, Jánosháza (HU)

 Pétervári Roland, Keszthely (HU)

 Pétervári Barbara, Jánosháza (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  201.245

 ( 151 )  2010.09.14.

 ( 210 )  M 09 03741

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  Meinrad, Odermatt, Zürich (CH)

 ( 740 )  Tombor János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmémyek, állattápszerek.

 28 Állatjátékok, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

31 Állateledel, tápanyagok állatok részére, rágófa, mezőgazdasági melléktermékek állati fogyasztása,

 istállótakarmány állatoknak.

 ( 111 )  201.246

 ( 151 )  2010.09.14.

 ( 210 )  M 09 03748

 ( 220 )  2009.12.28.

 ( 732 )  Organica Környezettechnológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  Akvapolus

 ( 511 ) 42 Mérnöki, különösen építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások, elsősorban a szennyvíztisztítás területén,

ideértve a tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenységeket; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikusmédiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak

alkotása és fenntartása mások számára; internetes és webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és

adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és korszerűsítése;számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogramok kölcsönzése; környezetvédelmi

tanácsadás; kutatás és fejlesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban)

 másokszámára; építési tevékenység, építészeti konzultációk.

 ( 111 )  201.248

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 09 02187

 ( 220 )  2009.07.24.

 ( 732 )  Kultindex Nonprofit Kft., Budapest 15 (HU)

 ( 541 )  Kultindex

 ( 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;
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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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  201.249

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00982

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 732 )  Manager Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.250

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00790

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  HeptaFlower RF

 ( 511 )  21 Kozmetikai eszközök.

 ( 111 )  201.251

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00789

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  FocuSonic

 ( 511 )  21 Kozmetikai eszközök.

 ( 111 )  201.252

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00788

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)

 ( 740 )  dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  12 Abroncsok szárazföldi járművekhez; abroncsok kétkerekű motoros járművekhez.

 ( 111 )  201.253

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00787

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)

 ( 740 )  dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUMITOMO

 ( 511 )  12 Abroncsok szárazföldi járművekhez; abroncsok kétkerekű motoros járművekhez.

 ( 111 )  201.254

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00785

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  CryoTyte RF

 ( 511 )  21 Kozmetikai eszközök.

 ( 111 )  201.255

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00782

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  WRF6

 ( 511 )  21 Kozmetikai eszközök.

 ( 111 )  201.256

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00587

 ( 220 )  2010.02.23.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  A férjem védelmében

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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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 )  201.257

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00384

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelő és kereskedelmi Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOLIFRESH

 ( 511 )  3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai szerek; sminkeltávolító termékek.

 ( 111 )  201.258

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00383

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelő és kereskedelmi Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOLIPED

 ( 511 )  3 Kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló szerek; izzadásgátló piperecikkek.

 ( 111 )  201.259

 ( 151 )  2010.09.15.

 ( 210 )  M 10 00170

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Viala Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.260

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00142

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  McDonalds's International Property Company, Ltd., Delaware (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készítmények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek,

sertéshús szendvicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és főzött gyümölcsök és zöldségek; tojás, sajt, tej,

 tejkészítmények; savanyúságok;desszertek.
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30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertéshússal, hallal, csirkehússal; kétszersültek, kekszek;

kenyér; teasütemények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítők, pótkávé; tea; mustár; zabliszt,

 zabpehely; tészták, tésztafélék;szószok; fűszerek; cukor.

 32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények italok készítéséhez.

43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  201.261

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00539

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURO SOL

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisztek és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények, és cukrászati sütemények, ehető bevonatok, méz, melaszszirup, élesztő, élesztőpor, só, mustár,

 ecet, szószok (a salátaöntetekkivételével), fűszerek, fagylaltok.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak, amelyek nem tartoznak más osztályba, élő állatok,

 friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagvak, természetes növények és virágok, állati tápanyagok, maláta.

 ( 111 )  201.262

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00538

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Euro Sol Burgonyakereskedelem és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisztek és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények, és cukrászati sütemények, ehető bevonatok, méz, melaszszirup, élesztő, élesztőpor, só, mustár,

 ecet, szószok (a salátaöntetekkivételével), fűszerek, fagylaltok.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak, amelyek nem tartoznak más osztályba, élő állatok,

 friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagvak, természetes növények és virágok, állati tápanyagok, maláta.

 ( 111 )  201.263

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00534

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati

 használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.
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 ( 111 )  201.264

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 09 03729

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Stascheit André, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 hordozható szerkezetek, emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  201.265

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00139

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Hung-Esszencia Season Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.266

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00138

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Spirits International B.V., Luxembourg (LU)

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

 ( 541 )  STOLI GALA APPLIK

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  201.267

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00140

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

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

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

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  201.268

 ( 151 )  2010.09.17.

 ( 210 )  M 10 00141

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Silkflower and Decor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  JURAPARK

 ( 511 )  26 Selyemvirág, dekorációs termékek, ajándéktasak.

 ( 111 )  201.269

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 09 00485

 ( 220 )  2009.02.24.

 ( 732 )  Fapadoskönyv.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  FAPADOS

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

könyvek, folyóiratok, egyéb nyomdaipari és nyomtatott termékek; könyvkötészeti anyagok, járművekkel és

 utazással kapcsolatos kiadványok kivételével.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek járművekkel és utazással kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

38 Információs szolgáltatások, különösen letölthető és nyomtatható szövegek, képek szolgáltatása távközlési

eszközök, valamint számítógép terminálok közötti összeköttetések útján, globális hálózatokon, interneten

 keresztül, járművekkel és utazássalkapcsolatos szolgáltatások kivételével.

41 Nevelés, szakmai képzés és egyéb kulturális tevékenységek, képzőművészeti és irodalmi alkotások bemutatása

kulturális vagy oktatási célból; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés, járművekkel és utazással kapcsolatos

 szolgáltatások kivételével.

 ( 111 )  201.270

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00621

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  Macpherson Golf Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek

 rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, sport oktatás, golf oktatás.

 ( 111 )  201.271

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01004

 ( 220 )  2010.03.26.
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 ( 732 )  "Kelet-Agro" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Jenei Imre, "Jenei és Társa" Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

 keltetőgépek.

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  201.272

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00606

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  MediaSales Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kunos Andrea - MediaSales Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi

információs ügynökségek; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások

(üzleti segítségnyújtás); rádiós reklámozás;reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;reklámszövegek szerkesztése;

reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós

 reklámozás.

 38 Fórumok biztosítása interneten; hirügynökségek.

41 Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés

(szemléltetés); konferenciák szervezéseés lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező

 tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

 ( 111 )  201.273

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01205

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 732 )  Atrois Training & Consulting Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
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kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; titkárságiszolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szemináriumok rendezése

 és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítógép programok

adatainak és adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

 korszerűsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  201.274

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00807

 ( 220 )  2010.03.10.

 ( 732 )  Alfaképző Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés és szórakoztatás; oktatás, képzés, továbbképzés; képzési tematikák kidolgozása; képzések,

tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; képzési, oktatási, tanfolyami segédanyagok, tanmenetek, tesztek,

kiértékelő módszerek összeállítása ésrendelkezésre bocsátása mások számára; internetes oktatás, képzés,

 továbbképzés anyagainak és módszereinek kidolgozása és rendelkezésre bocsátása mások számára.

 ( 111 )  201.275

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00994

 ( 220 )  2010.03.26.

 ( 732 )  Makrotex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WPOWER

 ( 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.

 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 )  201.276
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 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00597

 ( 220 )  2010.02.21.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,

sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusítása;

mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói

 tanácsadás.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes

 szállásadás.

 ( 111 )  201.277

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01010

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 732 )  Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KRINNER Hungary

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

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

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.278

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00599

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZENEKINCS KONCEPCIÓ

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

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

 ( 111 )  201.279

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00792

 ( 220 )  2008.10.23.

 ( 732 )  L'OREAL Société Anonyme, Paris, France (FR)

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

 ( 541 )  HIGH HEELS

 ( 511 ) 3 Parfümök, kölnivizek; nem gyógyászati célra alkalmazott tusfürdők és fürdősók; szappanok; dezodorok;

kozmetikai cikkek, nevezetesen krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek arcra, testre és kézre; napozótejek,

-gélek és -olajok, valamint napozás utánikészítmények (kozmetikumok); arckikészítéshez alkalmazott szerek;

samponok; gélek, habok és balzsamok aeroszolos formában hajformázásra és hajápolásra; hajlakkok; hajszinező

 és szőkítő készítmények; tartós hullám készítő és göndörítő készítmények; illóolajok.

 ( 111 )  201.280

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01009

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 732 )  Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KRINNER

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

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

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.281

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00194

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Győri Szabolcs, Mátraszőlős (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyó Roland Richárd, Budapest

 ( 541 )  BEAUTY BOUTIQUE

 ( 511 ) 41 Szórakoztatás (szórakozató szolgáltatások); filmek, rádió- és televízió műsorok, video- és hangfelvételek

készítése, felvétele és terjesztése; felvételi stúdió szolgáltatások; élő előadások összeállítása/rendezése és

bemutatása; kiadói szolgáltatások;színpadi, képernyős, televíziós és rádiós szórakoztató szolgáltatások;

show-műsor készítés/rendezés; koncert-, fesztivál-, fellépési és éjszakai mulatói szórakoztatási szolgáltatások; élő

előadások, színpadi műsorok, színházi alkotások, vetélkedők,versenyek, táncok, party-k és a közönség

részvételével zajló események szervezése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; kaszinói szolgáltatások;

szépségversenyek szervezése és lebonyolítása; nyomtatott és elektronikus kiadványok kiadása; szórakoztatóés

oktatási show-műsorok, kiállítások, bemutatók, konferenciák és versenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

 szórakozatáshoz kapcsolódó információs szolgáltatások.

 ( 111 )  201.282
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 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00596

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Papp Szabolcs, Töltéstava (HU)

 ( 740 )  Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 )  201.283

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 09 03171

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  VODKOWSKAYA

 ( 511 )  33 Vodka.

 ( 111 )  201.284

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00600

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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 )  201.285

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01204

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 732 )  dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, Nagykovácsi (HU)

 Dr. Forgó Gábor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; titkárságiszolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szemináriumok rendezése

 és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítógép programok

adatainak és adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

 korszerűsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  201.286

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01197

 ( 220 )  2010.04.14.

 ( 732 ) Southern Comfort Properties, Inc. (Kalifornia - USA állam törvényei szerint működő vállalat), Suit 528

 San Rafael, CA (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok; beleértve desztillált szeszes italok.

 ( 111 )  201.287

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00598

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZENEKINCS FOGLALKOZÁS

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

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

 ( 111 )  201.288

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01203

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 732 )  Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás;segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet

kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; titkárságiszolgáltatások; üzleti felvilágosítás,

tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szemináriumok rendezése

 és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; számítógép programok

adatainak és adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép szoftver tanácsadás;

számítógép vírusvédelmi szolgáltatások;számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

 korszerűsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  201.289

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00401

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  Tóth István, Debrecen (HU)

 Balázs István József, Gyömrő (HU)

 Fekete Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédy Attila, dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógép

memóriák; számítógép programok [letölthető]; számítógépek; számítógépes játékprogramok;

 számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzített.

 ( 111 )  201.290

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00405

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  Discover Financial Services, Riverwoods (US)
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 ( 740 )  Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatások és bankkártya (debit card) szolgáltatások;

hitelkártyák és bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; előrefizetett kártyák

kibocsátása; érték érmék, tokenekkibocsátása; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitelkártya

alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektronikus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások;

csekk igazolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások;elektronikus fizetési feldolgozási szolgáltatások;

hitelkártya és fizetési tranzakciók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások; számla fizetési

és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szolgáltatások elektronikus eszközökönkeresztül globális számítógép

hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkártya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések

menedzsmentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzsment szolgáltatások;

 pénzügyiinformációk terjesztése globális számítógép hálózaton át.

 ( 111 )  201.291

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00395

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Keresztesi Tímea jogtanácsos, Zalaegerszeg

 ( 541 )  Aquacity

 ( 511 ) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdő, kemping; szabadidős, wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és

 kulturális rendezvények, szimpóziumok, konferenciák, show műsorok szervezése.

 43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.292

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00799

 ( 220 )  2010.03.10.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 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

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 )  201.293

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00119

 ( 220 )  2010.01.18.

 ( 732 )  Gastronet a.s., Bratislava (SK)
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 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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; ragasztószalagok papíripari vagyháztartási használatra;

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

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

buboréklemezek(csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból vagy papírból; csomagolópapír;

palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); műanyagfóliák 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

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;

 házhozszállítás megrendelés alapján.

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

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

 vendéglátóipar; online ételrendelésekvisszaigazolása és teljesítése.

 ( 111 )  201.294

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00727

 ( 220 )  2010.03.04.
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 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

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

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

 lószerszámok.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 falikárpitok.

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.

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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  201.295

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00929

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  Karabacak Celalettin, Budapest (HU)

 Lekrinszki István, Csongrád (HU)

 ( 740 )  dr. Roczkó Zita, Budapest

 ( 541 )  SWEET CORN
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 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.296

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 09 03501

 ( 220 )  2009.12.01.

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

 ( 541 )  BONÉRIA

 ( 511 )  33 Bor.

 ( 111 )  201.297

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00716

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG

 ( 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 )  201.298

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00620

 ( 220 )  2010.02.24.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

30 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.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,

sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes ipari cikkek, árusítása,

mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói
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 tanácsadás.

43 Vendéglátás (élelmezés); szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes

 szállásadás.

 ( 111 )  201.299

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00609

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Lávamester 2005 Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Komlósné dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas

 ( 541 )  LÁVAKÖVI PIZZÉRIA

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (pl. TV. rádió, sajtó).

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.300

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00714

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HEVES MEGYEI HÍRLAP MOZAIK

 ( 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 )  201.301

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00919

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 732 )  BATZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek; lábbelik, ezek kiegészítői; kalapáruk.

 ( 111 )  201.302

 ( 151 )  2010.09.20.
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 ( 210 )  M 10 00920

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 732 )  Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.303

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00617

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  NOVARTIS, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  OTRIVIN. SZABAD A LÉLEGZET

 ( 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 )  201.304

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 04 04058

 ( 220 )  2004.10.04.

 ( 732 )  Haas György, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SIRATÓSZOBA

 ( 511 )  9 CD-ROM.

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

online elérhető elektronikus publikációk. 

 44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, szülésznők szolgáltatásai.

 45 Gyászszertartások, temetés.

 ( 111 )  201.305

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 07 04240

 ( 220 )  2007.12.20.

 ( 732 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  DOBÓS-TORTA

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

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

 ( 111 )  201.308
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 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00952

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 732 )  Gradix Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  WATTGUARD

 ( 511 ) 9 Feszültségszabályozó készülékek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

 szabályozására, vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  201.309

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00758

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  CaVital WRC

 ( 511 )  21 Kozmetikai eszközök.

 ( 111 )  201.310

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00769

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Azfeszt Zenei Fesztivál

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

 ( 111 )  201.311

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00757

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Sotex Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  DIAVITAL

 ( 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.

 ( 111 )  201.312

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01155

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1532



 ( 541 )  SAMSUNG CHAMP

 ( 511 )  9 Mobiltelefonok.

 ( 111 )  201.313

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01369

 ( 220 )  2010.04.29.

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

 ( 541 )  ALDEPLA

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  201.314

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 01370

 ( 220 )  2010.04.29.

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

 ( 541 )  NOPLEN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  201.315

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00756

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATURSTAR

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  201.316

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00163

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Sauska & Társa Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.317

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00752
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 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO START

 ( 511 )  3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.318

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00754

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO STAR

 ( 511 ) 5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  201.319

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00753

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO STORE

 ( 511 )  3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.320

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00967

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 732 )  iSmile Communications Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  iSmile

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 111 )  201.321

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00156
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 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A TV ÜGYVÉDJE

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

 38 Távközlés, rádió,- vagy televízió-műsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.

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

 ( 111 )  201.322

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00556

 ( 220 )  2010.02.19.

 ( 732 )  Nikecell Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft., Fűzfőgyártelep (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 )  GLASCOCELL

 ( 511 ) 17 Szigetelőanyagok, valamint habosított polisztirolból készült termékek; üveggyapot szigetelési célokra;

 nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőlemezek; továbbá lapok, lemezek és tömbök.

 19 Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből; továbbá bevonatok; habarcsok építési célokra.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámpozás és marketing, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise

 rendszerek működtetése.

 ( 111 )  201.323

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00427

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EuroItal Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  201.324

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00820

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marjai Attila, 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.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  201.325

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00762

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  dr. Kruppa József, Kisvárda (HU)

 Kruppa-Mag Kft., Kisvárda (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 31 Mezőgazdasági, kertészeti termékek és vetőmagok.

 42 Tudományos szolgáltatások és kutatói tevékenység, biológiai (agrár) kutatás.

 ( 111 )  201.326

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00968

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 732 )  Envex Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 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, mely

 felsorolt termékek ökológiaitermelésből származó élelmiszerek.

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, melyfelsorolt termékek ökológiai termelésből származó élelmiszerek.

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

friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények; maláta, mely felsorolt termékek ökológiai termelésből

 származó élelmiszerek.

35 Áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszer-áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások, rendelési

szolgáltatások, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, Internetes online kereskedelem, más

telekommunkikációs rendszerekben történő reklámozás éskereskedelem; beszerzői szolgáltatások, irodai munkák

és adminisztráció, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára különböző áruféleségek

összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogymegfelelően

 megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1536



 ( 111 )  201.327

 ( 151 )  2010.09.20.

 ( 210 )  M 10 00367

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 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.

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

 ( 111 )  201.328

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 07 03243

 ( 220 )  2007.09.25.

 ( 732 )  Omnix Consulting A.G., Zürich (CH)

 ( 740 )  Szakács László, Soltvadkert

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.329

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00211

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

 ( 541 )  BlueContact

 ( 511 )  9 Szoftverek.

 42 Számítógép-programozás, számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 111 )  201.330

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00416

 ( 220 )  2010.02.11.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO RHEUMA
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 ( 511 )  3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

 állatok részére; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás.

 ( 111 )  201.332

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00329

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy-Irodaközpont

 ( 511 )  36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

 39 Parkolási szolgáltatás.

 ( 111 )  201.333

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00330

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy-Ház

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése.

 36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

 ( 111 )  201.334

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00331

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy-Bevásárlóközpont

 ( 511 )  36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

 39 Parkolási szolgáltatás.

 ( 111 )  201.335

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00332

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy-Expo

 ( 511 )  35 Kereskedelmi, vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

 41 Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

 43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

 ( 111 )  201.336
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 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00346

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  Chrome Ball Studio Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  201.337

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00344

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  access assessment alkalmasságvizsgáló Kft., Budaörs (HU)

 MarkCon Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.338

 ( 151 )  2010.09.21.

 ( 210 )  M 10 00341

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  OLIP ITALIA S.p.A., Lazise (VR); Fraz. Cola' (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai munkák.

 43 Étel és ital ellátó szolgáltatás; átmeneti szállás.

 ( 111 )  201.343

 ( 151 )  2010.09.22.

 ( 210 )  M 10 00426

 ( 220 )  2010.03.08.
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 ( 732 )  Gombás Csaba, Baja (HU)

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakrúzsok; alunit, timsókövek

[antiszeptikus]; ammóniák[tisztítószer]; antisztatikus termékek háztartási használatra; arckikészítő púder; aromák

[eszenciaolajok]; aromák süteményekhez [illóolajok]; bajuszpedrő; bergamottolaj ; borotvaszappan;

borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények;bőrfehérítő krém; bőrfehérítő termékek;

bőrkonzerváló szerek [kenőcsök]; cédrusolaj; cipészviasz, cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok; citromolaj;

csillagánizs eszencia; csiszoló termékek; csiszolókorong; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolópapír[korund alapú];

csiszolószerek *; csiszolóvászon; csiszolóvászon (simító); csúszásgátló folyadékok padlókhoz; csúszásgátló viasz

padlókhoz; dezodoráló szappanok; dezodorok személyes használatra; díszítő matricák kozmetikai használatra;

dörzspapír;eszenciaolajok; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda;

felújító készítmények; fenőkövek borotvához [antiszeptikus]; fertőtlenítő szappanok; festékeltávolító termékek;

fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítőkrémek; fényesítő szerek; fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz;

fogfehérítő gélek; fogkrémek; fogprotézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek tisztítására

szolgáló készítmények; folttisztító szerek; folyadékok padlókhoz (csúszásgátló);fürdősók nem gyógyászati

használatra; füstölő készítmények [illatszerek]; füstölők; gerániumolaj; gélek (fogfehérítő); gyémántpor

[csiszolószer]; gyógyszappanok; habkő, horzsakő; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray;

hajszeszek;heliotropin; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszer

készítmények; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; italaromák [eszenciaolajok];

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátlószappan; jázminolaj; kazánkő eltávolító szerek háztartási használatra;

kálium-hipoklorit oldat; keményítő [appretúra]; keményítő fényesítésre; kence eltávolító termékek; kenőcsök

kozmetikai használatra; kékítő mosáshoz; kékítőszerek; készítményeknövények leveleinek csillogóvá tételére;

konzervált sűrített levegő tiszítási és portalanítási célokra; korund [csiszolószer]; kozmetikai bőrápoló szerek;

kozmetikai ceruzák; kozmetikai festékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítményekfürdőkhöz;

kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők; kozmetikai

pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kölnivíz;

körömápolási cikkek;körömlakkok; krémek bőrökhöz; krémek cipészeknek; kréta tisztításra; kristályszóda

tisztításra; lakklemosó termékek; lábizzadásgátló szappanok; lefolyócső-tisztító készítmények; lehelet frissítő

spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levendulaolaj;levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdószappanok; mosodai áztatószerek;

mosodai fehérítőszer; mosodai fényezőszer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítőszerek; mosószerek,

nemgyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; műkörmök;

műszempillák; napvédő termékek [kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására]; nátronlúg; növények leveleinek

csillogóvá tételére (készítmények); olajokegészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai

használatra; olajok tisztításra; parkettviasz; viasz eltávolító szerek [mosószerek]; paszták borotvaszíjakhoz;

pézsma, mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; polírozókészítmények; polírozó viasz;

polírpapír; polírrúzs, polírvörös; potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz; ragasztószerek kozmetikai

használatra ;ámbra [illatszer]; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolító termékek;

samponok;samponok kedvtelésből tartott állatoknak; simító termékek; simítókövek; sminkek, arcfestékek;

sminkeltávolító termékek; sminktermékek; szafrol; szakállszínezékek; szappanfakéreg mosáshoz; szappanok;

szappanok textíliák élénkítésére; szájvizek, nemgyógyászati használatra; szemöldök ápolására szolgáló

kozmetikai szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szilícium-karbid [csiszolószer]; színezékek pipere
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használatra ; színezékeltávolító szerek; színezékeltávolító termékek; színélénkítő termékekháztartási használatra

[fehérítés]; szőrtelenítő szerek; szőrtelenítő viasz; talkumpor pipere használatra; tapétatisztító szerek;

tartóshullámhoz semlegesítőszerek; teabogyó [teacsarab] olaj; termékek vászon illatosítására; terpentin

[zsírtalanító szer];terpentinolaj [zsírtalanító szer]; terpének [eszenciaolajok]; textilpuhító szerek mosáshoz;

tisztítószerek; tömjénrudak; tripoli [kő] polírozáshoz; vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák;

[piperecikkek]; vegytisztító készítmények; viasz padlókhoz(csúszásgátló); viasz szabók részére; virágkivonatok

[illatszerek]; virágokból készített illatszer alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmetikai használatra;

zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító szerek, nem gyártás során valóhasználatra; étereszenciák;

 összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; üvegtisztító folyadékok; üvegvászon.

 ( 111 )  201.346

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00696

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Yin Xiaoqun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.347

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00902

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SUHANCOS

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  201.348

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00709

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÜGYES VICC REJTVÉNYMAGAZIN

 ( 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 )  201.349
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 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00301

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépek, munkaállomások, digitális audio lejátszók, digitális video lejátszók, számítógép perifériák;

hordozható számítógépek, kézi személyi számítógépek, digitális személyi segédek, telefonok, rádiótelefonok,

személyi hívók, vezeték nélkülielektronikus levelező (e-mail) eszközök, számítógép termékek, számítógépes

szoftver; a felsorolt termékek tartozékai, részei és szerelvényei, valamint számítógépes hardver, nevezetesen

jegyzetfüzet (notebook) számítógépek, asztali számítógépek,professzionális munkaállomások, vékony

kliensgépek, monitorok, projektorok, nyomtatók, szkennerek és perifériák; szoftver, a felsorolt termékek

tartozékai, részei és szerelvényei; számítógépek, modemek, cellás modemek, személyi hívók, digitális

személyititkárok, cellatelefonok, vezeték nélküli és vezetékes terminálok, számítógépes hálózatokhoz való

 hozzáféréshez, eszközök számítógépes világhálón való hozzáféréshez.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások digitális szórakoztató tartalmak, különösen zene-, hangjáték, film, kép-

és/vagy számítógépes játékfájlok kínálatának formájában, internetről és/vagy más elektronikus kommunikációs

hálózatokból való letöltéshez; azinterneten és/vagy más elektronikus kommunikációs hálózatban található

információk, weboldalak és források megkeresése és lekérdezése mások számára; jegyzékek készítése zene-,

hangjáték, film, kép- és/vagy számítógépes játékfájlok megtalálásában történőhasználathoz, az interneten és/vagy

 más elektronikus kommunikációs hálózatban.

 38 Telekommunikációk; telefonkészülékek.

 ( 111 )  201.350

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00691

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása

 ( 111 )  201.351

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00693

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek: oktatás, gyakorlati képzés

 (szemléltetés), oktatási tárgyú információk, szakmai előadások és szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása

 ( 111 )  201.352

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00490

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1542



 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Varga Ferenc, Lövő (HU)

 ( 740 )  Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Screw-Line

 ( 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).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  201.353

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00489

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Varga Ferenc, Lövő (HU)

 ( 740 )  Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Root-Line

 ( 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).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  201.354

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 09 02463

 ( 220 )  2009.08.27.

 ( 732 )  Jan Kennis, Budapest (HU)

 ( 740 )  Niklai Gábor, Budapest

 ( 541 )  Euromania

 ( 511 )  16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újságok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az internetről on-line módon szolgáltatható, információk

 nyújtása.

 41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiállítás, programok, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  201.355

 ( 151 )  2010.09.27.

 ( 210 )  M 09 02464

 ( 220 )  2009.08.27.

 ( 732 )  Jan Kennis, Budapest (HU)

 ( 740 )  Niklai Gábor, Budapest

 ( 541 )  Europe Mania

 ( 511 )  16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újságok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az internetről on-line módon szolgáltatható, információk
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 nyújtása.

 41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiállítás, programok, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  201.356

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 09 03672

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  CAR-INside Ipari és Kereskedelmi Kft., Jánosháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó László, Szabó Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

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

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

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

 lószerszámok.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 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 )  201.357

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 09 03084

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Mirázs Média Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  201.358

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00819

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marjai Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  201.359

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00815

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Asztali késtartók, asztalnemű, edények, fajanszedények, fazekasáruk, főzőedények, háztartási eszközök,

szűrők, kaspók, kávéskészletek, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek, merőkanalak,

 kristályok, üvegáruk, opálüveg, porcelánok,salátástálak, serpenyők, tányérok, teaskannák, vázák.

 ( 111 )  201.360

 ( 151 )  2010.09.23.

 ( 210 )  M 10 00818

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Marjai Attila, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  201.361

 ( 151 )  2010.09.24.

 ( 210 )  M 10 00225

 ( 220 )  2010.01.27.

 ( 732 )  A.Incze Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  Tus-Dzsurbán Ágnes, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportolási lehetőség biztosítása,

 sportrendezvények szervezése, sporthoz kapcsolódó kulturális rendezvények szervezése.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére. 

 ( 111 )  201.362
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 ( 151 )  2010.09.24.

 ( 210 )  M 10 00623

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FigyelőNet

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.363

 ( 151 )  2010.09.24.

 ( 210 )  M 10 00624

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  Gulyás József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.387

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 09 03052

 ( 220 )  2009.10.21.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokból készült brandy

 ( 111 )  201.388

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00285

 ( 220 )  2010.02.22.

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

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

 ( 511 )  1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

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

 ( 111 )  201.389

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00284

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Ferenczi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czina Krisztina Diána, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Aktatáskák, bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák

 (poggyász), bőrszíjak; dobozok bőrből vagy műbőrből; irattáskák, aktatáskák.

 25 Bőrruházat, cipőfelsőrészek; cipők*; dzsekik; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat.

 ( 111 )  201.390

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00280

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Telluride Enterprises Ltd., Nicosia (CY)

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

 ( 541 )  VinCE

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

 ( 111 )  201.391

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00484

 ( 220 )  2010.02.16.

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

 ( 740 )  dr. Német Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Stefano

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.392

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00479

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  DJ Promotion Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NITEFORCE

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; (pólók, felsőruházat, nadrágok).

 38 Távközlés; (rádióadás, televíziós műsorszórás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; (diszkók szolgáltatásai, rádió- és

 televízióprogramok készítése, éjszakai klubok).

 ( 111 )  201.393

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00473

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Cinego Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 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 )  201.394

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00683

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Novartis Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.395

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00682

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  IWINEX Kft., Sükösd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, tejes készítmények.

 30 Tejdesszertek, tejpépek, fagylaltok; jégkrémek.

 ( 111 )  201.396

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00680

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  201.397

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00671

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Kunság Kincse Borászati Szövetkezet, Soltvadkert (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  201.398

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00885

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  PLASTDUR 2007 Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft., Törökbálint (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari, tudományos és mezőgazdasági célokra vegyi anyagok, ipari ragasztóanyagok, műanyagok nyers

 állapotban.

 2 Festékek, kencék, lakkok, konzerválószerek.

 16 Háztartási ragasztóanyagok.

 ( 111 )  201.399

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00879

 ( 220 )  2010.03.16.

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

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

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek; kölnivizek, toalett vizek, testápoló spray-k, parfüm

spray-k; olajok, krémek és oldatok bőrápoláshoz; borotvahabok, borotva gélek, borotválkozást megelőző és utáni

oldatok; hintőporok; fürdéshez észuhanyozáshoz használt készítmények, hajápoló oldatok; fogkrémek;

gyógyászati anyagokat nem tartalmazó szájvizek; dezodorok, izzadságcsökkentő készítmények személyi

 használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.

 ( 111 )  201.400

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00877

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  SYNCHRONY LM, Baja (HU)

  

( 546 )

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; aktatáskák; bőröndök,

kézitáskák; utazóládák (poggyász); ernyők,esernyők; erszények nem nemesfémből; erszények, pénztárcák;

hátizsákok; irattáskák; aktatáskák; iskolatáskák; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskák; kofferek

(kisutazóládák); kulcstartók (bőráru); ládák bőrből vagy műbőrből; lánchálós erszények(nem nemesfémből);

levéltárcák; (moleszkin) bőrutánzat; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák; piperetáskák; strandtáskák; utazó

készletek (bőripari cikkek) utazóládák; útitáskák. 

 ( 111 )  201.401

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00876

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  Online Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és banki szoftverrendszerek.

 16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes programokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, üzleti információk nyújtása,

üzleti tanácsadás. 

36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk

 nyújtása, üzleti tanácsadás.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, számítógépes programok installációja,

számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép-programozás,

 számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsolatos tanácsadás.
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 ( 111 )  201.402

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00888

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Go-Investment 2008 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Fémből és fémötvözetből készült borítólemeze; fémből és fémötvözetből készült burkolatok; fémből és

fémötvözetből készült védőborítások; csomagolótartályok fémből és fémötvözetből; dobozok fémből és

fémötvözetből; hordók fémből és fémötvözetből;konténerek fémből és fémötvözetből; koporsók fémből és

fémötvözetből; szarkofágok fémből és fémötvözetből; tartályok fémből és fémötvözetből; sugárzásvédelmi

építmények fémből és fémötvözetből; silók fémből és fémötvözetből; építőanyagok fémből ésfémötvözetből;

építőelemek fémből és fémötvözetből; hordozható építőelemek fémből és fémötvözetből; építmények fémből és

fémötvözetből; ajtók és kapuk fémből és fémötvözetből; szövetek fémből és fémötvözetből; sziták fémből és

 fémötvözetből; rácsokfémből és fémötvözetből; zsaluzatok fémből és fémötvözetből.

9 Védősisakok; védőkesztyűk baleset, sugárzás és tűz ellen; védőruhák baleset, sugárzás és tűz ellen; védőcipők

balesetek, sugárzás és tűz ellen; speciális védőöltözet radioaktív és egyéb sugárzás elleni védelemre;

védőeszközök személyek baleset, sugárzásés tűz elleni védelmére; biztonsági felszerelések; radioaktív sugárzás

elleni védőeszközök; radioaktív sugárzás elleni védőkesztyűk ipari használatra; pajzsok munkások arcának

védelmére; nem orvosi célokra alkalmas röntgensugárzás elleni védőeszközök;röntgensugárzás elleni

védőkesztyűk ipari használatra; dózismérők, doziméterek; sugárzásmérők; megfigyelő műszerek; precíziós

mérőműszerek; száloptikás vezetékek és kábelek külső szigetelése; elektromos kábelek külső szigetelése;

speciális védőöltözetrepülők részére; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari

 használatra; periszkópok; meteorológiai léggömbök.

19 Nem fémből készült borítólemeze; nem fémből készült burkolatok; nem fémből készült védőborítások; nem

fémből készült csomagolótartályok; nem fémből készült dobozok; nem fémből készült hordók; nem fémből

készült konténerek; nem fémből készült koporsók;nem fémből készült szarkofágok; nem fémből készült tartályok;

nem fémből készült sugárzásvédelmi építmények; nem fémből készült silók; homok, az öntödei homok

kivételével; nem fémből készült építőanyagok; nem fémből készült építőelemek; nem fémbőlkészült hordozható

építőelemek; nem fémből készült építmények; nem fémből készült mobil épületek; nem fémből készült ajtók és

kapuk; nem fémből készült szövetek; nem fémből készült sziták; nem fémből készült rácsok; nem fémből,

textilanyagokból készültkülső redőnyök;nem fémből készült szennyvízcsövek, lefolyócsövek; nem fémből

 készült zsaluzatok.

 ( 111 )  201.403

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00206

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Kocsis Dávid, Győr (HU)

 Kocsis Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  201.404

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00421

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  Etde Hungary Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Ottó ügyvéd, Budaörs

  
( 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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.405

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00679

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Budaörs (HU)

 Advancell Advanced in Vitro Technologies S.A., Barcelona (ES)

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

 ( 541 )  PreadyPort

 ( 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.

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 )  201.406

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00608

 ( 220 )  2010.02.24.

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

 ( 541 )  ÁGI

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

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizekelőállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  201.407
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 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00039

 ( 220 )  2010.01.11.

 ( 732 )  Ombrello Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Internet a mi játszóterünk

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

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 38 Távközlés.

 41 Nevelés, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  201.408

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00051

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Pompette Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  11 Világító berendezések és készülékek; világító berendezés.

 ( 111 )  201.409

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00047

 ( 220 )  2010.01.12.

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

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

 ( 541 )  MUSICSTAR

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmények; kölnik, kölnivizek, testpermetek; bőrápoló olajok,

krémek és oldatok; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás előtti és utáni készítmények; hintőporok; fürdő-

és tusolókézsítmények;hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok;

 izzadásgátló szerek személyes használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó tolalettkészítmények.

 ( 111 )  201.410

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00849

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 732 )  TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.412

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 01090

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 732 )  dr. Lakos László, Kőröstetétlen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  1 Mezőgazdasági termék.

 5 Diétás, fogyasztó termék, tabletta/csepp alakban.

 32 Ásványvíz (palackozott).

 ( 111 )  201.413

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00889

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Kuthi Zoltán, Iklad (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  eKupak

 ( 511 ) 9 Elektronikus jeladók, antennák, hang- és jelátviteli készülékek, telefonkészülékek, hordozható telefonok, mobil

telefonok, rádiótelefon készülékek, videotelefonok, videokamerák, kézi adóvevők, rádiók járművekbe, távadók,

transzmitterek (távközlés),elektromos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek, riasztók,

csengők (riasztóberendezések), füstjelző berendezések, tűzjelző készülékek, gázellenőrző készülékek,

indikátorok, jelzők (villamosság), biztonsági felszerelések, biztonságikészülékek a vasúti közlekedéshez,

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos

berendezések, távirányító készülékek, távmegszakítók, távkapcsolók, elektronikus jeladók, elektromos

felügyeletiműszerek, televíziós készülékek, csatlakozó dobozok (villamosság), elosztódobozok (elektromosság),

csatolások, kötések (elektromos), informatikai csatolók, interfészek (informatika), számítógép-perifériák,

olvasóegységek (informatika), scannerek, optikailetapogatók (informatika), optikai készülékek és eszközök,

detektorok, megfigyelő műszerek, mennyiségjelzők, nyomásjelzők, mércék, mértékek, mérőműszerek,

mérőberendezések, mérőműszerek, elektromos mérőkészülékek, precíziós mérőműszerek,

számlálók,vízállásjelzők, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, komparátorok, időregisztráló

készülékek, hajózási készülékek és műszerek, hajózási jelzőberendezések, mentőkészülékek és felszerelések,

navigációs berendezések járművekbe (fedélzetiszámítógépek), navigációs eszközök, védőeszközök személyek

balesetvédelmére, akusztikus riasztók, akusztikus csatolók, berregők, fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek,

világító vagy mechanikus jelzőberendezések, villogók (fényjelek), elektromos és egyébjelzőcsengők,

jelzőlámpák, detektorok, lézerek nem orvosi használatra, felügyeleti elektromos műszerek, betörés és lopás elleni

jelzőkészülékek, betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos berendezések, lopás elleni védő tokok és

tartók, riasztóeszközök, ellenőrző-berendezések és készülékek, világító vagy mechanikus jelzőberendezések,

mágnesek, mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, személyhívók, beléptető

rendszerek, mágneses kódolók, vonalkód leolvasók,informatikai olvasóegységek, optikai letapogató egységek,

mágneses adathordozók, vevőkészülékek (audio-, video-), adatfeldolgozó készülékek és számítógépek, letölthető

és rögzített számítógépprogramok, elektromos zárak, bekapcsolók, zárókapcsolók,elektromos akkumulátorok,

akkumulátortöltők, automatikus időkapcsolók, eszközök üzemanyag tárolók fedélnyitásának értékelésére,

 üzemanyaglopás ellen védő készülékek, üzemanyag tároló tartály zárótetők.

37 Betörés elleni riasztók, riasztóberendezések, üzemanyag tárolók fedélnyitásának értékelésére alkalmas

eszközök, üzemanyaglopás ellen védő készülékek, üzemanyag tároló tartály záró-tetők felszerelése, karbantartása
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és javítása; elektromos berendezésekfelszerelése, karbantartása és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése,

 karbantartása és javítása; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása.

 ( 111 )  201.414

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00688

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3 Szempillák (ragasztók mű-rögzítésére); szempilla (kozmetikumok); műszempillák; ceruzák (kozmetikai);

szemöldök-kozmetikumok, kozmetikai készletek; szemhéjfestékek; kozmetikai kefék, szivacsok, krém

 felhordáshoz szükséges kozmetikai berendezések.

8 Szempilla-bodorító csipeszek, ollók, elektromos vagy nem elektromos szőrtelenítő készülékek, szőrtelenítő

 csipeszek, csipeszek, szempilla-csipeszek.

 ( 111 )  201.415

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00681

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Romics Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Attila Krisztián, Kovács Attila Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÜVÉSZKERTI UROLÓGUS NAPOK-UROFARSANG

 ( 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.

 ( 111 )  201.416

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00677

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ADU ÁSZ

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek, napilap.

 41 Napilapkiadás.

 ( 111 )  201.417

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00676

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ÁSZ HÍREK

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek, napilap.

 41 Napilapkiadás.
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 ( 111 )  201.418

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00675

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ÚJ ÁSZ

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek, napilap.

 41 Napilapkiadás.

 ( 111 )  201.419

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00615

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Intervet International B.V., Boxmeer (NL)

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

 ( 541 )  OPTIMMUNE

 ( 511 )  5 Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok számára.

 ( 111 )  201.420

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00616

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)

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

 ( 541 )  SUPRALUX ÉVSZAKOK

 ( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok, higítók, színezékek, melyek a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló és

 fakonzerváló szerek; festék alapozó készítmények; fapácok.

 ( 111 )  201.421

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00485

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Győri Bernadett, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Egyenruhák; felsőruházat; fürdőruhák; ingek; ingelők, ingblúzok; kabátok; nyakkendők, pólók.

 ( 111 )  201.422

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00481

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  GRABOPLAST Padlógyártó Zrt., Győr (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 19 Burkolólapok nem fémből, burkolólemezek nem fémből, padlóburkoló mozaiklapok nem fémből, padlók nem

 fémből, parkettafák, parketták.

 27 Linóleum, padló-burkolatok, pvc-padlóburkolatok.

 ( 111 )  201.423

 ( 151 )  2010.09.29.

 ( 210 )  M 10 00083

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  Arany Gábor, Mezőhék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszköz, etetőgép haszonállatok részére; automata, nyomásszabályozott

 méhetető, itató rendszer.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül különösen: nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 etetőgép haszonállatok részére, és automata, nyomásszabályozott méhetető és itató rendszer kereskedelme.

 37 Szerelési szolgáltatás; automata, nyomásszabályozott méhetető, itató rendszer szerelése, és javítása.

 ( 111 )  201.424

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00057

 ( 220 )  2010.01.11.

 ( 732 )  EUROHÁZ-INFO Kft., Kecskemét (HU)

  ( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.426

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 01058

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  Laki Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; rádióadás; üzenetek és képek továbbítása, digitális

 képfelvételezés.
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 ( 111 )  201.427

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00467

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ALPHADERM

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  201.428

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 01066

 ( 220 )  2010.04.02.

 ( 732 )  MVVK-Trió Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

kismegszakítók; csengők;mágneskapcsolók; moduláris kontaktorok; relék; relé aljzatok; fi-relék; motorvédő

kapcsolók; biztosító aljzatok és betétek; elosztódobozok; csatlakozó szekrények; tokozott nyomógomb kapcsolók;

fogyasztásmérők; kapcsolóórák; időkapcsolók; jelzőlámpák;tápegységek; transzformátorok; sorozatkapcsok;

 érvéghüvelyek; kábelsaruk; ipari kézikapcsolók; LED kijelző panelek.

 11 Világítóberendezések; fényforrások; lámpatestek; csillárok.

 ( 111 )  201.429

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00666

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Scuderia Coppa Amici Klasszikus Sportautók Egyesülete, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  201.430

 ( 151 )  2010.09.30.
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 ( 210 )  M 10 01065

 ( 220 )  2010.04.02.

 ( 732 )  Műszaki Iroda Bt., Budapest (HU)

 Dandelion Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  EHSPA

 ( 511 )  42 Környezetvédelmi kutatás, minőségellenőrzés, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  201.431

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00870

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  COLDAMIN

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

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  201.432

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00869

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FLUMIN

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

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  201.433

 ( 151 )  2010.09.30.

 ( 210 )  M 10 00868

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  HUA BAO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Burfenny

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 151 )  2010.03.31.

 ( 210 )  M 02 03372

 ( 220 )  2002.07.17.

 ( 732 )  Crystal Internationale Gmbh, Wollerau (CH)

 ( 740 )  dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

 ( 541 )  FLAVIN

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

gyümölcslevek, alkoholmentes italok, izotóniás italok, készítmények italok előállításához, pasztillák szénsavas
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italokhoz, porok szénsavas italokhoz, termékekásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek

 előállításához, ásványvizek.

A rovat 234 darab közlést tartalmaz. 
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