
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  202.444

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02229

 ( 220 )  2010.07.21.

 ( 732 )  "Képíró 8" Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, 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.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  202.446

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02585

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  NR VIDEO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Gödöllő (HU)

 ( 541 )  HÍRHATÁR

 ( 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; különösen online felületen

nyújtott, illetve azzal összefüggésben szervezett hirdetési szolgáltatások, hirdetési felület biztosítása,

 hirdetésszervezés, kereskedelmi ügyletekszervezése.

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

 szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 111 )  202.447

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 01816

 ( 220 )  2010.06.11.

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., BM Arnhem (NL)

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

 ( 541 )  SZÍNT VISZÜNK AZ ÉLETBE
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 ( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; hígítók, színező anyagok, festékek adalékanyagai, kencék vagy lakkok, rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; (festékjellegű) alapozó készítmények; fafestékek.

 ( 111 )  202.448

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02590

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  202.449

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02225

 ( 220 )  2010.07.20.

 ( 732 )  Veolia Bioenergy Europe Kft, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ECRUSOR

 ( 511 )  39 Energiaelosztás, különösen bioenergia tárolása, továbbítása, hasznosítása.

40 Hulladék feldolgozása, hasznosítása; hulladékkezelés, különösen szerves hulladékok fogadása, feldolgozása;

 energiatermelés, különösen bioenergia előállítása, felhasználása.

 ( 111 )  202.450

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 01812

 ( 220 )  2010.06.11.

 ( 732 )  Kökényesi Imre, Újhartyán (HU)

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

 ( 541 )  PEDIKOM RENDSZER

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

ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyok; lúdtalpbetét; lúdtalpbetét cipőkbe, csizmákba; ortopéd lábbelik;

 ortopédiai cikkek; ortopédiai cipőtalpak.

 ( 111 )  202.451

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02589

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Heti Világgazdaság

 ( 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 Oktatás; 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 )  202.452

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02207

 ( 220 )  2010.07.19.

 ( 732 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Esküvői ruha; esküvői ruha kiegészítők (például fátylak, fejdíszek, kesztyűk, harisnyák, bolerók, tiarák,

 táskák, kalapok, esernyők).

 ( 111 )  202.453

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02208

 ( 220 )  2010.07.19.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók, oktató berendezések és felszerelések.

16 Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tankönyvek és egyéb ismeretterjesztő kiadványok,

 könyvkötészeti cikkek, fényképek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével).

 35 Reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

 38 Üzenetek továbbítása, internet-szolgáltatás.

 41 Nevelés és szórakoztatás, tanítás, oktatás, könyvkiadás.

 ( 111 )  202.454

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02209

 ( 220 )  2010.07.19.

 ( 732 )  Conrad Kft., Geresdlak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  10 Fizikoterápiás készülékek.

 44 Egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia.

 ( 111 )  202.455

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02411

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  XVII. Kerületi Rákosmenti Testedző Kör, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  202.456

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02588

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  202.457

 ( 151 )  2011.02.22.
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 ( 210 )  M 10 02233

 ( 220 )  2010.07.21.

 ( 732 )  JX Nippon Oil Energy Corporation, Chiyodaku, Tokyo (JP)

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

 ( 541 )  SUSTINA

 ( 511 ) 4 Motorolaj; üzemanyagok; folyékony üzemanyagok; ipari olajok; ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem

üzemanyagként); nem-ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem üzemanyagok); kenőolajok, ipari kenőanyagok.

 ( 111 )  202.458

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02403

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Sári Ferenc 94%, Mezőkovácsháza (HU)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 Gonda Attila 1%, Mezőkovácsháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására.

 19 Nem fém építőanyagok; ezen belül különösen: fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen építmények vízzáróságának és tűzállóságának

 fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási munkák.

 ( 111 )  202.459

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 09 03395

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 ) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Előállító Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.460

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02593

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Drozda Balázs, Veszprém
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( 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 vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

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

 38 Távközlés.

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 )  202.461

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02587

 ( 220 )  2010.08.26.

 ( 732 )  Programtech Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Gabriella, Szombathely

  ( 546 )

 ( 511 )  9 Számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített.

 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; Internetes adatarchiválás.

42 Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógépes adatok

 helyreállítása.

 ( 111 )  202.462

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02420

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Fűtőkészülékek.

 35 Fűtőkészülékek kereskedelme.

 37 Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 111 )  202.463

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02228

 ( 220 )  2010.07.21.

 ( 732 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)
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 ( 740 )  dr. Vörös József, Szentlőrinckáta

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  202.464

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02230

 ( 220 )  2010.07.21.

 ( 732 )  Bulyáki József, Nagykörű (HU)

 ( 541 )  BELFEGOR

 ( 511 )  33 Pálinkák.

 ( 111 )  202.465

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02217

 ( 220 )  2010.07.20.

 ( 732 )  Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  202.466

 ( 151 )  2011.02.22.

 ( 210 )  M 10 02212

 ( 220 )  2010.07.19.

 ( 732 )  Hot & Cold Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 ( 111 )  202.468

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 09 03730

 ( 220 )  2009.12.17.

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

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzőtt 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 iparicikkek árusítása;

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói

 tanácsadás.

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

 szállásadás.

 ( 111 )  202.469

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 00335

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 732 )  Palánta Sorsfordító Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Palánta a Gyermek-Lélek-Mentő

 ( 511 ) 41 Kulturális szolgáltatások, bábelőadások rendezése, valamint nevelés, szakmai képzés, egyéb szórakoztató

 tevékenységek.

 45 Személyi és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.470

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 00531

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 )  Relationship and Personal Life Counsellor and Trainer - RePELC

 ( 511 ) 41 Szakmai képzés; egyéni és csoportos tanácsadás; komplex módszer; szakmai képzés keretében komplex

életvezetési, önismereti és egyéb rendszerek oktatása; jogtulajdonosok által kifejlesztett képzési modulok

oktatása; csoportos és egyéni tanácsadássaléletminőség, életvezetési képesség, önismeret, készség-, képesség

 fejlesztés; módszerek az életminőség javulása, életpálya-építés érdekében.

44 Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás,

 pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  202.471
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 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 00738

 ( 220 )  2010.03.08.

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

 ( 541 )  Escalion

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

38 Távközlés; elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós

műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  202.472

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01550

 ( 220 )  2010.05.17.

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.473

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01554

 ( 220 )  2010.05.17.

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.474

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 08 02531
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 ( 220 )  2008.08.07.

 ( 732 )  SOLE-MiZo ZRt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, különösen krémfehér sajtok.

 ( 111 )  202.475

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01944

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  dr. Szórád József, Budapest (HU)

 Szemerey Tamás, Budapest (HU)

  
( 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 )  202.476

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01945

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  Herba-Impex Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Szappanok; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás anyagok; vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat,

 gyógynövényeket tartalmazó étrend kiegészítők és/vagy élelmiszer-kiegészítők.

30 Kávé, tea, étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítők nem gyógyászati célra, étrend-kiegészítők teljes értékű

 egészséges élelmiszerek.

32 Alkoholt nem tartalmazó gyümölcs és/vagy zöldségitalok, szénsavmentes ásványi anyagokkal és/vagy

 vitaminokkal dúsított italok, energiaitalok és/vagy energiaital keverékek gyógynövény tartalmú italok.

 ( 111 )  202.477

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 02036

 ( 220 )  2010.07.01.
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 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  202.478

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 02035

 ( 220 )  2010.07.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  202.479

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 02145

 ( 220 )  2010.07.13.

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

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

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

 ( 111 )  202.480

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 02144
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 ( 220 )  2010.07.13.

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

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

 ( 541 )  Kotányi GrillMax: Ízében is ÓRIÁSI!

 ( 511 )  1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

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

 ( 111 )  202.481

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01960

 ( 220 )  2010.06.25.

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

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

 43 Vendéglátás, (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  202.482

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01955

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  Kárpáti és Rábai Kiadó Kft., Alsóörs (HU)

  ( 591 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; reklám- és hirdetőügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten

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

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

 készítése; információk számítógépes adatbázisokba történő szerkesztése.

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

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

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

adatbázis hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton, interneten keresztül;

hírügynökség, hírek, információtovábbítása-tartalomszolgáltatás-terjesztése interneten keresztül; adatok vagy

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

 számára.

 ( 111 )  202.483

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01953

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  Rui Fang Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalterítők.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.484

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01949

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  Éden Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.485

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01948

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Hetei Zoltán, Letkés (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.486

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 01947

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Hetei Zoltán, Letkés (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.487

 ( 151 )  2011.02.23.

 ( 210 )  M 10 02022

 ( 220 )  2010.07.01.
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 ( 732 )  Pharmacenter Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  PHACEBONATE

 ( 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 )  202.516

 ( 151 )  2011.02.24.

 ( 210 )  M 10 01757

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Eltérő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Böszörményi-Nagy Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 42 Minőségellenőrzés.

 ( 111 )  202.517

 ( 151 )  2011.02.24.

 ( 210 )  M 10 01539

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 732 )  Disznókő Zrt., Mezőzombor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 111 )  202.518

 ( 151 )  2011.02.24.
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 ( 210 )  M 10 01959

 ( 220 )  2010.06.25.

 ( 732 )  Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, 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.

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  202.519

 ( 151 )  2011.02.24.

 ( 210 )  M 10 01958

 ( 220 )  2010.06.25.

 ( 732 )  dr. Eöry Ajándok, Budapest (HU)

 ( 541 )  prof.Zhu Zong Xiang módszere szerinti 3-1-2 meridián torna

 ( 511 ) 41 Szakmai képzés, ezen belül oktatási szolgáltatások a humán természetgyógyászat területén, előadások, egyéni

és csoportos tréningek, tanfolyamok és ezek tananyagát tartalmazó papíralapú, valamint audiovizuális

 segédanyagok kifejlesztése és forgalmazása.

 44 Orvosi szolgáltatások, ezen belül természetgyógyászat, speciális módszer szerinti torna, aktív gyógyítás.

 ( 111 )  202.520

 ( 151 )  2011.02.24.

 ( 210 )  M 10 01549

 ( 220 )  2010.05.17.

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.521

 ( 151 )  2011.02.24.

 ( 210 )  M 10 01756

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  Melodika Kft., Kispáli (HU)

 ( 541 )  Sógorok együttes

 ( 511 )  41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  202.522

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 09 01923

 ( 220 )  2009.07.01.

 ( 732 )  INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  topapró.hu

 ( 511 )  16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok, prospektusok, újságok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  202.523

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 09 00894

 ( 220 )  2008.02.26.

 ( 732 )  Premier Inn Hotels Limited, Dunstable, (GB)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  PREMIER INN

 ( 511 ) 36 Üzleti számlakártyás szolgáltatások; költségkártyás szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;

terhelőkártya-szolgáltatások; értékbónok kibocsátása; utalvány tervek; hitel- és terhelőkártyák kibocsátása;

finanaszírozási, pénzügyi szolgáltatások;automatizált fizetési szolgáltatások; értékbónok és utalványok

kibocsátása és beváltása; ezekkel kapcsolatos információszolgáltatás és tanácsadó szolgáltatás; szálláslízing;

 tulajdon-, vagyontárgy-, ingatlanlízing.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai szolgáltatások;

motelek; kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások; szállodai helyfoglalási és rendelési szolgáltatások;

rendezvényhez termek kölcsönzése; átmenetiszállások bérlete; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek

 (snackbárok).

 ( 111 )  202.524

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 09 01274

 ( 220 )  2009.04.29.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Fuss tűsarkúban!

 ( 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 )  202.525

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 09 01273

 ( 220 )  2009.04.29.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Tűsarkú futás

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  202.526

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02372

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Axiál Chem Kft., Sajóbábony (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  202.527

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02921

 ( 220 )  2010.09.30.

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

 ( 541 )  BRELUNCOL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.528

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02920

 ( 220 )  2010.09.30.

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

 ( 541 )  BECIZOR

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.529

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02362

 ( 220 )  2010.08.03.

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

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

 ( 541 )  HOTEL SILVER RESORT

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  202.530

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 00353

 ( 220 )  2010.02.08.

 ( 732 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

 ( 541 )  Turbo bikini

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.531

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02546

 ( 220 )  2010.08.23.

 ( 732 )  InduComp Gép- és Villamosipari Kft., Tata (HU)

 ( 541 )  Entoroid

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

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

 tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  202.532

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 01560

 ( 220 )  2010.05.18.

 ( 732 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.533

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02373

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.534

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02374

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.535

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02375

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.537

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02376

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.538

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02377

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.539

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02378

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  202.540

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02379

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.541

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02380

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.542

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02161

 ( 220 )  2010.07.13.

 ( 732 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
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 ( 740 )  dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej, vaj és tejtermékek; sajtok; sajtkülönlegességek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  202.543

 ( 151 )  2011.02.28.

 ( 210 )  M 10 02909

 ( 220 )  2010.09.29.

 ( 732 )  Pannonklinika Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet,

 lakásügynökségek, szállásügynökségek (apartmanok).

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; betegápolási szolgáltatások,

egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizi(k)oterápia, gyógyszerészek

szolgáltatásai (receptek elkészítése),gyógyszerészeti tanácsadás, hajbeültetés, klinikák, kórházi szolgáltatások,

 orvosi klinikák, plasztikai sebészek szolgáltatásai, plasztikai sebészet.

 ( 111 )  202.545

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02569

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POWERSTV

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 ( 111 )  202.546

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02572

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  MOS 6

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

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

 ( 111 )  202.547

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02576

 ( 220 )  2010.08.25.
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 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Rózsika

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.548

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02577

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Rózsika néni szörpjei

 ( 511 )  32 Szörpök.

 ( 111 )  202.549

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02578

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  King's

 ( 511 )  30 Ízesítőszerek; különösen tea ízesítők, citromízesítők.

 ( 111 )  202.550

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02579

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Swing

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

 más készítmények italokhoz; különösen szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  202.551

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02580

 ( 220 )  2010.08.25.

 ( 732 )  Viniqum Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Shazzer

 ( 511 )  30 Teák; különösen jeges teák.

 ( 111 )  202.552

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02748
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 ( 220 )  2010.09.14.

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

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 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 )  202.553

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02750

 ( 220 )  2010.09.14.

 ( 732 )  Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; energiaitalok.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.554

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02562

 ( 220 )  2010.08.24.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  POWERSTAR TV

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  202.555

 ( 151 )  2011.03.01.
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 ( 210 )  M 10 02396

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Motorosruha Kft., Pogány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Védőeszközök motorosok számára, védőeszközök lovasok számára.

 18 Motorkerékpáros táskák.

25 Motorkerékpáros csizmák, motorkerékpáros mellények, motorkerékpáros ruházat, légzsákjellegű felfúvódó

részeket tartalmazó ruházat motorkerékpárosok számára, nadrágok motorkerékpárosok számára, szizmák

motorkerékpárosok számára, cipők motorkerékpárosokszámára, kesztyűk motorkerékpárosok számára, ingek

motorkerékpárosok számára, sapkák motorkerékpárosok számára, övek motorkerékpárosok számára és ruházat

 motorkerékpárosok számára. Légzsák jellegű felfúvódó részeket tartalmazó ruházat, mellény, lovasokszámára.

 ( 111 )  202.556

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02395

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Szabó Istvánné 40%, Budapest (HU)

 Szabó István 20%, Budapest (HU)

 Alaksa Péterné 20%, Budapest (HU)

 Szabó Zsuzsanna Réka 20%, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 hanglemezek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, előadóművészek

menedzselése, hirdetési oldalak elkészítése, hirdetési hely kölcsönzése, eladási propaganda tevékenység,

információk számítógépes adatbázisokba valószerkesztése és rendezése, közönségszolgálat, iratmásolás,

 szabadtéri hirdetés, szponzorok bevonásának kutatása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, mindennemű bábművészeti

tevékenység, színházi előadások, művészek szolgáltatásai, zenészi szolgáltatás, szervezői szolgáltatások, színházi

díszletek, jelmezek, kellékekkölcsönzése, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, szórakozási tárgyú

információk, élő előadások, élő és minden műfajiságú bábos előadások bemutatása, előadóművészek

 szolgáltatásai, előadásokhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztatások, előadóművészetiestek.

 ( 111 )  202.557

 ( 151 )  2011.03.01.
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 ( 210 )  M 10 02393

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.Drink Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.558

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02392

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.559

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02391

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.560

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02390

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.561

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02389

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.562

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02388

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M822



  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.563

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02385

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Moped'91 Kft., Csengőd (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

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

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  202.564

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02384

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Forsave Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  202.565

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02383

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)
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 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 37 Építés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  202.566

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02382

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Arterium Corporation, Kyiv (UA)

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

 ( 541 )  UROLESAN

 ( 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 )  202.567

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02185

 ( 220 )  2010.07.15.

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

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

 ( 541 )  CO-IFIRMASTA

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.568

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01791

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  Horváth Ernő, Budapest (HU)

 ( 541 )  NOVALIN

 ( 511 )  1 Zsírtalanító termékek.

 ( 111 )  202.569

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 09 02193

 ( 220 )  2009.07.24.

 ( 732 )  SARKPONT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Gadányi Gyula, Kaposvár

 ( 541 )  GESZTENYÉZŐ
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 ( 511 ) 29 Alkoholban tartósított gyümölcsök gesztenyével; gesztenyés dzsemek; gesztenyés fagyasztott gyümölcsök;

gesztenyés gomba, tartosított; gesztenyés gyümölcsök, tartósított; gesztenyés gyümölcspép; gyümölcsszeletkék

gesztenyével; gesztenyés hentesáruk;gesztenyés joghurt; gesztenyés kandírozott gyümölcsök; gesztenyelekvár;

gesztenyés sajtok; szárított zöldségek gesztenyével; gesztenyés tejes italok; gesztenyés tejtermékek; gesztenyés

 zöldségkonzervek, gresztenyével töltött hús és -hústermékek.

30 Gesztenyés aprósütemény, teasütemény; gesztenyés aprósütemények; gesztenyés bonbonok(cukorkák);

gesztenyés cukrászsütemények; gesztenyés csokoládé; csokoládé alapú italok gesztenyével; gesztenyés

csokoládés tej(ital); gesztenyefagylalt,-jégkrém;gesztenyés kakaó alapú italok; gesztenyés kakaós termékek;

gesztenyés kávé alapú italok; gesztenyeméz; gesztenyés pralinék; gesztenyés pudingok; gesztenyés sütemények;

 gesztenyés szendvicsek; gesztenyés tejsodó(vaníliakrém).

 32 Gesztenyés sörök; gesztenyés szörpök iatlokhoz; gesztenyés zöldséglevek(italok).

33 Gesztenyés alkoholos italok, a sörök kivételével; gesztenyés borok; gesztenyés égetett szeszesitalok;

gesztenyés gyümölcskivonatok, alkoholos; gesztenyés gyümölcstartalmú alkoholos italok; gesztenyelikőrök;

 gesztenyepálinkák, -brandyk; gesztenyés szeszesitalok.

 ( 111 )  202.570

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02061

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Classic Farm Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Mosószerek, tisztítószerek.

29 Cukrozott gyümölcsök, gyümölcsízek, lekvárok, gyümölcssaláták; saláták, salátöntetek; táplálékkiegészítők;

 étkezési olajok; növényi tejek, így szójatej, rizstej, kókusztej, mandulatej.

30 Gabonafélékből készült termékek, így kenyér, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények, kekszek,

különösen amerikai fajta sütemények, úgymint "muffin", "cookie", "biscotti" és hasonlók; csokoládé- és

kakaóalapú italok, kávé és kávéalapú italok;fűszerek és fűszerkeverékek; tea; csokoládé; tészták; szószok,

 mártások.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, ideértve az emberi fogyasztásra alkalmas magokat,

így a diót, mandulát, mogyorót, lenmagot, tökmagot, szezámmagot; valamint különösen emberi fogyasztásra

 alkalmas szójanövényt.

32 Alkoholmentes italok, különösen gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcsszörpök, szirupok, sörök,

 szénsavas italok, ásványvizek; növényi tejek, így szójatej, rizstej, kókusztej, mandulatej.

42 Vendéglátás, különösen kávézók, kávéházi szolgáltatások; időleges szállásadás, különösen szállodai és

 panziószolgáltatások.

 ( 111 )  202.571

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02065

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  OPTIVA

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

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

 ( 111 )  202.572

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02459

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Szépem Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.573

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02080

 ( 220 )  2010.07.06.

 ( 732 )  Legenda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Legenda Pass

 ( 511 ) 39 Utazásszervezés, tömegközlekedés és szállítás, hajózási szolgáltatás, sétahajó és kirándulóhajó szolgálat,

 városnézés, idegenforgalmi szolgáltatások.

 41 Rendezvényszervezés, szórakoztató kulturális előadások, hang és fényjáték bemutatása.

 43 Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  202.574

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01670

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 541 )  SANGRÍA RUCIO

 ( 511 )  33 Spanyolországból származó borok.

 ( 111 )  202.575

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01467

 ( 220 )  2010.05.06.

 ( 732 )  Duka József, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Szárított zöldségek, zöldségleves készítmények, húsleves koncentrátumok.
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30 Aprósütemény, teasütemény; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; kétszersültek, kekszek; paprika, őrölt

[ételízesítő]; pudingok; ételízesítő [fűszer]; tésztafélék; tea; ízesítőszerek; aromák italokhoz, az illóolajok

 kivételével; aromás készítményekélelmezéshez.

 ( 111 )  202.576

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02071

 ( 220 )  2010.06.30.

 ( 732 )  Réven Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Gyermekeknek szánt járművek, kerékpárok, szárazföldi közlekedési eszközök, különösen a pedállal vagy

 lábbal hajtó, vagy akkumulátorral működő triciklik, traktorok, quadok, futóbiciklik, bicikli, rollerek.

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

így különösen szerepjátékok, babák, csocsóasztalok, építőjátékok, bébi játékok, társasjátékok, kerti játékok, ezen

belül is csúszdák, mászókák,játszóházak, homokozók, libikókák, hinták, játszóterek, játszósátrak, valamint ezen

 termékek kiegészítői.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen játékok, játékszerek;

testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, így különösen

szerepjátékok, babák, csocsóasztalok,építőjátékok, bébi játékok, társasjátékok, kerti játékok, ezen belül is

csúszdák, mászókák, játszóházak, homokozók, libikókák, hinták, játszóterek, játszósátrak, valamint ezen

termékek kiegészítői, gyermekeknek szánt járművek, kerékpárok, szárazföldiközlekedési eszközök, különösen a

pedállal vagy lábbal hajtó, vagy akkumulátorral működő triciklik, traktorok, quadok, futóbiciklik, biciklik,

rollerek, könyvek, DVD-k, diafilmek árusítása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása,

 on-line,webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói tanácsadás.

 ( 111 )  202.577

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02272

 ( 220 )  2010.07.26.

 ( 732 )  STYRO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  202.579

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 02823
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 ( 220 )  2010.09.22.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.580

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01896

 ( 220 )  2010.06.21.

 ( 732 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 )  ALIBI

 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túró desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 111 )  202.581

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01691

 ( 220 )  2010.06.01.

 ( 732 )  ClientFirst Consulting Vezetői Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 554 )

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

 41 Díjkiosztó program lebonyolítása.

 ( 111 )  202.582

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01481

 ( 220 )  2010.05.10.

 ( 732 )  Fotex-Ofotért Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál András Ferenc, Gyülevészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OFOTÉRT

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 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.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.583

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01895

 ( 220 )  2010.06.21.

 ( 732 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 )  MATRÓZ

 ( 511 ) 29 Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túró desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 111 )  202.584

 ( 151 )  2011.03.01.

 ( 210 )  M 10 01420

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 732 )  BORECET Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Magyarországról származó borecet; mustár.

 ( 111 )  202.585

 ( 151 )  2011.03.01.
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 ( 210 )  M 08 03401

 ( 220 )  2008.11.03.

 ( 732 )  Euro Gumi Kereskedő Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

 ( 541 )  EURO GUMI

 ( 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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  202.586

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 08 02149

 ( 220 )  2008.06.30.

 ( 732 )  Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PharmaBio

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnosztikai készítmények.

 ( 111 )  202.587

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 09 01608

 ( 220 )  2009.06.02.

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

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

 ( 541 )  Autó Motor Fair Vezető

 ( 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 )  202.588

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 09 03021

 ( 220 )  2009.10.16.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kalinka Szamovár

 ( 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);
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 nyomdabetűk; klisék.

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

 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likőrök (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.589

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 01050

 ( 220 )  2010.04.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

29 Tej; joghurtitalok; vaj; túró; sajt; tejből készült snack-ek; túróból készült desszertek; tejszín; tejföl; tejsavóból

 készült italok; joghurt; gyümölcsjoghurt.

 35 Tej és tejtermékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  202.590

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 01858

 ( 220 )  2010.06.16.

 ( 732 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; kenyér; pizzák; szendvicsek;

 zsemlék.

 ( 111 )  202.591

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 01859

 ( 220 )  2010.06.16.

 ( 732 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; kenyér; pizzák; szendvicsek;

 zsemlék.

 ( 111 )  202.592
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 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02257

 ( 220 )  2010.07.22.

 ( 732 )  Pfizer AG, Zürich (HU)

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

 ( 541 )  ENILOR

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

 ( 111 )  202.593

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02421

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Loksa Gábor, Fót (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Különösen ruházati cikkek, cipők.

 25 Különösen textilek.

 35 Különösen ruházati cikkek, cipők kereskedelme, reklámozás.

 ( 111 )  202.594

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02425

 ( 220 )  2010.08.09.

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

 ( 541 )  ELMŰ AUTÓTÖLTŐ

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  202.595

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02426

 ( 220 )  2010.08.09.

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

 ( 541 )  ELMŰ AUTÓÁRAM

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  202.596

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02427

 ( 220 )  2010.08.09.
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 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ELMŰ ELEKTROAUTO

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 111 )  202.597

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02616

 ( 220 )  2010.08.30.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  202.598

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02617

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

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

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,

különösen napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény elleni leégés elleni eszközök;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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.

 ( 111 )  202.599

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02618

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)
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 ( 740 )  dr. Krajnyák András, ABK. Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,

különösen napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény elleni leégés elleni eszközök;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  202.600

 ( 151 )  2011.03.02.

 ( 210 )  M 10 02620

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  "COPYTRADE" Betéti Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

fénymásológépek kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése*; iratmásolás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok szerkesztése.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

tonerpatronok újratöltése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben

megsemmisült gépek felújítása; irodagépekfelszerelése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk.

 38 Távközlés; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása.

 ( 111 )  202.618

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 08 02964

 ( 220 )  2008.09.22.

 ( 732 )  dr. Töröcsik Jenő, Budapest (HU)

 ( 541 )  EZOTV

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

 38 Távközlés.

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

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

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

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
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 ( 111 )  202.619

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01285

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 732 )  Budavári Labirintus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pantheon Budapest

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

 ( 111 )  202.620

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01695

 ( 220 )  2010.07.15.

 ( 732 )  Zubora Sándor, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Gusta

 ( 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.

 ( 111 )  202.621

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01824

 ( 220 )  2010.06.14.

 ( 732 )  RICO Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Eszter Zsuzsanna, Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RICO

 ( 511 )  3 Ipari víz- és oldószerbázisú tisztítószer.

 4 Ipari olajok, zsírok, kenőanyagok.

 ( 111 )  202.622

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01825

 ( 220 )  2008.07.22.

 ( 732 )  Meier, Gerhard, Colmberg (DE)

 Wehner, Jürgen, Stangenroth (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Takarító berendezések, különösen vízszűrővel ellátott porszívók; elektromos háztartási és konyhai

 berendezések, különösen mixerek.

 ( 111 )  202.623

 ( 151 )  2011.03.04.
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 ( 210 )  M 10 01832

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Szakács Carmen Edit, Budapest (HU)

 Pázmány Tamás Ferencné, Budapest (HU)

 Nyekita Etelka Irma, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.624

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01836

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.625

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 01894

 ( 220 )  2010.06.21.

 ( 732 )  Déri Júlia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Fitness, aerobic, tánc, torna, balett, testépítés, alakformálás/erősítők/ritmikus(sport)gimnasztika.

 ( 111 )  202.626

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02083

 ( 220 )  2010.07.06.

 ( 732 )  Farm Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  29 Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor, valamint tisztított tojások.

 ( 111 )  202.627

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02084

 ( 220 )  2010.07.06.

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 541 )  TESCO EXTRA

 ( 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.

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.

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).

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.

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

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

 keltetőgépek.

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

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.

 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.
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 15 Hangszerek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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.

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

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

 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
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 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.628

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02094

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Gyarmati Edina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Havas-Sághy Gábor, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

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

 ( 111 )  202.629

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02096

 ( 220 )  2010.07.07.

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

 ( 740 )  dr. Kocsis Ildikó, dr. Kocsis Ildikó 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.

 ( 111 )  202.630

 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02097

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Consultorg Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  GABORELLO "A hegy íze-Taste of the hill"

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

 ( 111 )  202.631
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 ( 151 )  2011.03.04.

 ( 210 )  M 10 02468

 ( 220 )  2010.08.11.

 ( 732 )  Míves Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.634

 ( 151 )  2011.03.07.

 ( 210 )  M 10 03040

 ( 220 )  2010.10.12.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.635

 ( 151 )  2011.03.07.

 ( 210 )  M 08 03785

 ( 220 )  2008.12.09.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  MOZGÁS ÖRÖME

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diabetikus anyagok orvosi célokra,

bébiételek; tapaszok, kötszerek; fogtömő anyagok és fogorvosi viaszok; fertőtlenítőszerek; készítmények

 élősködők elpusztítására, fungicidek, herbicidek.

 ( 111 )  202.638

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02266

 ( 220 )  2010.07.23.

 ( 732 )  Automobiles Citroën, 75835 Paris Cedex 17 (FR)

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

 ( 541 )  CITROËN FOREVER

 ( 511 ) 12 Járművek, szárazföldi helyváltoztatási eszközök, levegőben vagy vízen; személygépkocsik, biciklik,

motorbiciklik, ezek tartozékai, nevezetesen motorok, sebességváltók, karosszériák, alváz, kormánymű rendszerek,

lengéscsillapítók, továbbítók, fékek,kerekek, kerékszegélyek, kerékagysapkák, ülések, lopás elleni

riasztókészülék, dudák, ülésfedők, ülések fejtámasztása, hátsó visszapillantó tükrök, kormánykerekek,

sebességváltó kar védője, ablaktörlők, torziós rudak, tanksapkák, ütközővédők, utánfutók,csomagtartók,

 tetőcsomagtartók, légterelők, napfénytetők, ablakok.

 ( 111 )  202.639
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 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 01667

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Shanghai Medicines & Health Products Import & Export Corporation, Shanghai (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Krémek egészségügyi célokra.

 ( 111 )  202.640

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02267

 ( 220 )  2010.07.23.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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); csomagolásra szolgáló

 műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 111 )  202.641

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02450

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Karsai Gyöngyi, 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;bonbonok [cukorkák]; cukorkaáruk; csokoládé; csokoládéalapú italok;

 csokoládés tej [ital]; díszek süteményekhez (ehető-).

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információ éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
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kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás;

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

[üzletisegítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

 terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidőbérlete távközlési médiumban.

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

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése;

előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék,kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek -);

fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; fogadások tervezése [szórakoztatás]; klubszolgáltatások[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

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

 célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  202.642

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02623

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  dr. Kökényesi Imre, Újhartyán (HU)

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

  
( 546 )

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

ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; lúdtalpbetét; lúdtalpbetét cipőkbe, csizmákba; ortopéd lábbelik;

 ortopédiai cikkek; ortopédiaicipőtalpak.

 ( 111 )  202.643

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02066

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Szabó Roland, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Alga állati vagy emberi fogyasztásra; amerikai mogyoróliszt állatoknak; dara állatoknak; fehérje állati

fogyasztásra; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivaló

állatoknak ; erősítő takarmányállatoknak; halliszt állati fogyasztásra; italok kedvtelésből tartott állatoknak; korpás

pép állatoknak; kutyaeledelek; liszt állatoknak; madáreledelek; élesztő állatok számára; rozsliszt (takarmány);

szalma (takarmány); szépiacsont madaraknak;takarmány; takarmányadalékok nem gyógyászati célra;

 takarmánypogácsa; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálék állatoknak; termékek állatok hízlalásához.

 ( 111 )  202.644

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02262

 ( 220 )  2010.07.23.
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 ( 732 )  Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Éden Hotel

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  202.645

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02079

 ( 220 )  2010.07.06.

 ( 732 )  Legenda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dunai Legenda

 ( 511 ) 39 Utazásszervezés, tömegközlekedés és szállítás, hajózási szolgáltatás, sétahajó és kirándulóhajó szolgálat,

 városnézés, idegenforgalmi szolgáltatások.

 41 Rendezvényszervezés, szórakoztató kulturális előadások, hang és fényjáték bemutatása.

 43 Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  202.646

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 09 02434

 ( 220 )  2009.08.25.

 ( 732 )  Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely (HU)

 ( 541 )  GESZTENYEÜNNEP

 ( 511 )  41 Népművészeti és gasztronómiai fesztivál.

 ( 111 )  202.647

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 09 02645

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)

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

 ( 541 )  NITRO

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.648

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02873

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Flex-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jászberény (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 7 Szállítópályák, anyagmozgató rendszerek, mindezek alkatrészei és tartozékai; különösen görgős és hevederes

szállítópályák, görgős és hevederes szállítópályákkal épített anyagmozgató rendszerek, szállítópálya görgők és

 görgőtartó elemek, szállítópályavázsszerkezetek, szállítópálya heveder terelők.

 ( 111 )  202.649

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02409

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 30 Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

 ( 111 )  202.650

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02771

 ( 220 )  2010.09.16.

 ( 732 )  Pozitívum and Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Strasser Tibor ügyvéd, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Albumok, almanachok, bélyegzők (pecsétek); borítékok (papíripari), fényképek, folyóiratok, grafikai

nyomatok, grafikus ábrázolások, hírlevelek, karakterek (számok és betűk), katalógusok, képek, kézikönyvek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezőlapok,magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, naptárak letéphető

lapokkal, efemeridák, nyomda betűk, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, söröskorsó alátétek, szalvéták,papírból, számok (nyomdai

karakterek), toll- és ceruzatartók (asztali), tollak (irodai cikkek), újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zászlók

 (papírból), zenélő üdvözlőlapok.

 ( 111 )  202.651

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02598

 ( 220 )  2010.08.27.

 ( 732 )  IKV Zrt. Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanok becslése, ingatlanok kezelése, ingatlanügynökségek.

 ( 111 )  202.652

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02408

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.

 30 Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

 ( 111 )  202.653

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02406

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LIRBETAN

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

 ( 111 )  202.654

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02404

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Sári Ferenc 94%, Mezőkovácsháza (HU)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 Gonda Attila 1%, Mezőkovácsháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari vegyi termékek, különösen olajtalanításhoz, olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból,

 nyers műanyagból, ásványi rostos és üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz.

21 Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak, különösen ásványi rostos és

üvegszálas kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti

megkötéséhez termékek olajtalanításához,mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,

 szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.

 37 Olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

41 Szak- és továbbképzés, valamint oktatás, különösen személyzet számára olajtalanításhoz személyzet oktatása

 olajtalanításra.

 42 Műszaki tanácsadás.

 ( 111 )  202.655

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 00805

 ( 220 )  2010.03.10.

 ( 732 )  Kriston Andrea, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  202.656

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02008

 ( 220 )  2010.06.30.

 ( 732 )  Reader's Digest Kiadó Kft.., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zárdai Zoltán, Zárdai 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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, katalógusok,prospektusok, füzetek, lapok,

levelezőlapok, kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), újságok, naptárak,

reklámanyagok valamint gasztronómiai magazinok, újságok, szakácskönyvek, receptkártyák,

receptgyűjtemények, továbbágasztronómiával vagy főzéssel vagy ételkészítéssel vagy konyhai tevékenységgel

 kapcsolatos minden egyéb kiadvány.

35 Reklámozás, marketing; kereskedelmi ügyletek, különösen könyvek, magazinok, szakácskönyvek, konyhai

kiegészítők és eszközök kiskereskedelme, továbbá gasztronómiával vagy főzéssel vagy ételkészítéssel vagy

 konyhai tevékenységgel kapcsolatoskiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

folyóirat kiadás, hangfelvétel és videofelvétel kiadás, televízió programok készítése, televíziós szórakoztatás,

filmgyártás, filmvetítés,elektronikus könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás különösen gasztronómiával vagy

főzéssel vagy ételkészítéssel vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,

szerencsejátékok, rendezvényszervezés, konferencia szervezés,főzőiskola, továbbá mindezek interneten keresztül.

 ( 111 )  202.657

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02215

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 732 )  Egészség Joga Alapítvány, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Med. ET Jur.

 ( 511 )  16 Folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok).

 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  202.658

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02401

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Ács Péter, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Velok László, Debrecen

 ( 541 )  p-tech drótháló

 ( 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.

 ( 111 )  202.659

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02240

 ( 220 )  2010.07.22.

 ( 732 )  Paréj Zoltán, Budapest (HU)

 Móré András, Budapest (HU)

 ( 541 )  HAPPY GANG

 ( 511 )  9 Mágneses adathordozók, hanglemezek, hangok vagy képek rögzítésére továbbítására szolgáló készülékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, szakmai képzés.

 ( 111 )  202.660

 ( 151 )  2011.03.09.

 ( 210 )  M 10 02402

 ( 220 )  2010.08.05.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

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

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

 ( 111 )  202.663

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02265

 ( 220 )  2010.07.23.

 ( 732 )  Guangzhou Nandadi Textile Garment Co. Ltd., Zengcheng, Guangzhou (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.664

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02808

 ( 220 )  2010.09.21.

 ( 732 )  Xia Yuee, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

 ( 541 )  MISS D

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, melyek 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.

 ( 111 )  202.665

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02809

 ( 220 )  2010.09.21.

 ( 732 )  Xia Yuee, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

 ( 541 )  N&P NUO PAI

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, melyek 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.

 ( 111 )  202.666

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02807

 ( 220 )  2010.09.21.

 ( 732 )  Xia Yuee, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

 ( 541 )  C&R COCCO ROSSO

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, melyek 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.

 ( 111 )  202.667

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02275

 ( 220 )  2010.07.26.

 ( 732 )  Kaposváriné Farkas Zsuzsanna, Budapest (HU)

 Kaposvári Ferdinánd, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  MISTER TWISTER

 ( 511 )  29 Burgonyaszirom, bundás burgonyaszirom, krokett, sültburgonya, chips.

 ( 111 )  202.668

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 00670

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 732 )  Gál Roland, Villány (HU)

 ( 740 )  Dr. Pap Gábor Ügyvédi Iroda, dr. Pap Gábor ügyvéd, Pécs

 ( 541 )  BORKOHÓ

 ( 511 )  33 Almaborok, borok, körtebor, lőre, csiger.

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

önkiszolgáló éttermek, panziók, szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, turistaházak,

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  202.669

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02457

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Kovács Anikó Mercédesz, Budapest (HU)

 ( 541 )  Interoperett

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

 ( 111 )  202.670

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02444

 ( 220 )  2010.08.09.

 ( 732 )  Colcon Anstalt, Vaduz (LI)

 ( 740 )  dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M849



  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.671

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 08 01403

 ( 220 )  2008.04.17.

 ( 732 )  MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  VÁROSOM

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

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

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

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

hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

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

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.

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 )  202.673

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 09 02619

 ( 220 )  2009.09.16.

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

 ( 740 )  dr. Esztári Sándor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MASTERLIGHT

 ( 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.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült
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termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek. 

 ( 111 )  202.674

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02790

 ( 220 )  2010.09.19.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gallicoop szeretem, keresem!

 ( 511 )  5 Diétás termékek gyermekek és betegek részére.

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, konzervek, savanyúságok.

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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,

 beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  202.675

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02789

 ( 220 )  2010.09.19.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gallicoop fenséges és egészséges!

 ( 511 )  5 Diétás termékek gyermekek és betegek részére.

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, konzervek, savanyúságok.

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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,

 beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  202.676

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02787

 ( 220 )  2010.09.19.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Mindig a hasára gondolunk!

 ( 511 )  5 Diétás termékek gyermekek és betegek részére.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, konzervek, savanyúságok.

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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,

 beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  202.677

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02797

 ( 220 )  2006.07.05.

 ( 732 )  The Garden Company Limited, Kowloon (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kakaó; péksütemények és cukrászsütemények; méz, melaszszirup; sütemények, kekszek; fagylaltok.

 ( 111 )  202.678

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02619

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zrt., Mátészalka (HU)

 ( 740 )  dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Öcsi Vasárnapi Reggeli

 ( 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 )  202.679

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 01654

 ( 220 )  2010.05.27.

 ( 732 )  Infocorner Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég. 

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.680

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02259

 ( 220 )  2010.07.23.

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Séra Erika, Auchan Magyarország Kft. Jogi Osztály, Budaörs

 ( 541 )  Mitwisz

 ( 511 ) 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; ehető

rágcsálnivaló állatoknak; gabonafélékfeldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; homokkal

borított papír háziállatoknak (alom); kutyaeledelek (kekszfélék); magvak állati fogyasztásra; takarmány;

takarmányadalékok nem gyógyászati célra; táplálék kedvtelésből tartottállatoknak; táplálékok állatoknak;

 termékek állati alomhoz; termékek állatok hízlalására.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda mások

számára; hirdetési oldalak készítése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós reklámozás;

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

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmicélokból; áruminták terjesztése;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; televíziós

 reklámozás kiegészítve áruforgalmazás kategóriával.

 39 Áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 111 )  202.681

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02059

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  "Juhos" Fagylaltozó Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Fagylaltok.

 ( 111 )  202.682

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02614

 ( 220 )  2010.08.30.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)

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

 ( 541 )  Jazz

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.
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 ( 111 )  202.683

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 10 02785

 ( 220 )  2010.09.17.

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

 ( 541 )  EZERKERTI

 ( 511 )  33 Pálinka.

A rovat 183 darab közlést tartalmaz. 
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