
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  195.843

 ( 151 )  2008.10.29.

 ( 210 )  M 06 03692

 ( 220 )  2006.11.13.

 ( 732 )  Gilantrading Kft., Páty (HU)

 ( 740 )  Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok(dzsemek), kompótok, tojás, étkezési

 olajok és zsírok.

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

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

 ( 111 )  203.130

 ( 151 )  2011.05.10.

 ( 210 )  M 10 01133

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 732 )  Finext Vagyonkezelő NyRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FINEXT

 ( 511 ) 35 Outsourcing szolgáltatások (üzleti szolgáltatások); piaci tanulmányok; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

 szakvéleményadás gazdasági ügyekben; üzleti információk.

36 Finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések szervezése; javítási költségbecslés; pénzügyi elemzések; pénzügyi

igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi támogatás;

tőkekihelyezés, tőkeberuházás; vagyonkezelés. 

 ( 111 )  203.196

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 02718

 ( 220 )  2010.09.10.

 ( 732 )  Saubermacher-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  203.198

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 02353

 ( 220 )  2010.08.02.

 ( 732 )  Greenworks Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Izzadsággátló piperecikkek, kozmetikai krémek, samponok.

 25 Alsóneműk, felsőruházat, sapkák.

 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok, sörök.

 ( 111 )  203.209

 ( 151 )  2011.05.20.

 ( 210 )  M 10 02186

 ( 220 )  2010.07.15.

 ( 732 )  Ackermann Thread Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ackermann

 ( 511 ) 23 Fonalak, sodort fonalak, egyárú fonalak, nevezetesen teljesen szintetikus egyszálú fonalak textilipari

felhasználásra; fonott és nem-fonott cérnák textilipari célra szolgáló természetes és szintetikus anyagból készült

 termékekhez.

 ( 111 )  203.450

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 02345

 ( 220 )  1999.09.14.

 ( 732 )  E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware 19898 (US)

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

 ( 541 )  SORONA

 ( 511 )  1 Szőnyegek, filmek és textil, ipari és nem-szövött anyagok gyártása során használt polimer.

 22 Szőnyegekhez, textilekhez, ipari és nem-szövött anyagokhoz használt szál.

 ( 111 )  203.454

 ( 151 )  2011.06.23.

 ( 210 )  M 10 03402

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Szatellit Elektronikai Zrt., Szeged (HU)
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 ( 740 )  dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos;

akkumulátortöltők; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagvizsgáló készülékek és gépek; bekapcsolók,

zárókapcsolók; berregők, elektromos;berregők, önműködő áramszaggatók; betörésgátló felszerelések, elektromos;

betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági felszerelések, a járműülések és a sportfelszerelések részére készültek

kivételével; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM(kompakt) lemezek; chipek [integrált

áramkörök]; csengők [riasztóberendezések]; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos

irányváltó készülékek; irányzó beállítók; időregisztráló készülékek; jelzőberendezések, világító vagymechanikus;

jelzőcsengők, elektromos; kézi adó-vevők; mágneskártyák; riasztók; számítógépek; személyazonosító kártyák,

mágneses; kizárólag biztonságtechnikai rendszerekben történő használatra szolgáló videokamerák;

video-képernyők; videomagnók ésvideotelefonok - mindezek nem mozi, televízió és/vagy szórakoztatóipari

 célokra.

45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak

 kinyitása; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; tűzjelző készülékek bérlete; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 111 )  203.456

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03236

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DEWASIL

 ( 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 )  203.457

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03239

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLORIN

 ( 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 )  203.458

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03054

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Dr Juice Co Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Jenei Zsolt, Miskolc

 ( 541 )  AQUACLEAR

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; 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 )  203.459

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03582

 ( 220 )  2010.12.01.

 ( 732 )  Random Capital Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  203.460

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03410

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

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

 ( 541 )  INTEGRATOR

 ( 511 ) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági

láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.
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 ( 111 )  203.461

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 02698

 ( 220 )  2010.09.08.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.462

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 02875

 ( 220 )  2010.09.27.

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

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

 ( 541 )  Hungária Pezsgőkert

 ( 511 )  33 Borok, pezsgők.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi

ügyletekben; beszerzői szolgáltatások(áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; bérszámfejtés;

eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló-automaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési

hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadásfogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyzésének

kereskedelmi adminisztrációja;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése árverés; önköltség-elemzés reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatokirányításában segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás

gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatokösszeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;
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szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); televíziós

reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések intézése

mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek

részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás üzletszervezési tanácsadás;üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás);

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok;

digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;egészség(védő) klubok (kondícionálás); 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; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások

tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;

gyakorlatiképzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek

szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; játékkaszinók

szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodaiszolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd értelmezése;

kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás) kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek

művészekszámára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); állatidomítás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők;on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák

(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése;

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

reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;

tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetésicélokra; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;

videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezésekkölcsönzése

színházak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;

állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

 szolgáltatásai(szórakoztatás).

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások;

étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek

bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek;

panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);

szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.

 ( 111 )  203.463

 ( 151 )  2011.06.27.
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 ( 210 )  M 10 03058

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Tóth Zoltán, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Táplálék-kiegészítő termékek testépítőknek és sportolóknak, különösen thermogenikus zsírégető készítmények,

erezettséget és izomzati pumpáltságot elősegítő készítmények, vitaminkészítmények, kreatinok, aminosavak,

 tömegnövelők és teljesítményfokozók.

28 Sportfelszerelések; rehabilitációs eszközök; testépítő és fitnesz kellékek, különösen kesztyűk, kapós kesztyűk,

 derékrögzítő és thermo-övek, bicepszhámok és nyakhámok, valamint csukló-, könyök- és térdbandázs.

 29 Fehérje emberi fogyasztásra; fehérjekészítmények és proteinek testépítőknek és sportolóknak.

 ( 111 )  203.464

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03230

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  Piktorfesték Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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.

 ( 111 )  203.465

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03762

 ( 220 )  2010.12.13.

 ( 732 )  Ubichem Kutató Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); gyógyszerek humángyógyászati használatra; izotópok

gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékekgyógyszerészeti

 használatra.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; anyagpróba; bakteriológiai

kutatás; biológiai kutatás;kutatás és fejlesztés mások részére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

 szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  203.466

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03781

 ( 220 )  2010.12.13.

 ( 732 )  DECATHLON, Villeneuve D'Ascq (FR)

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

 ( 541 )  Decathlon a sportóriás

 ( 511 )  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.

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

 ( 111 )  203.467

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03418

 ( 220 )  2010.11.16.

 ( 732 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

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

  

( 546 )

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

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

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

 kereskedő hitelesítési (authentication) szolgáltatások pénzügyi tranzakciók számára.

 ( 111 )  203.468

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03238

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DINOX

 ( 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 )  203.469

 ( 151 )  2011.06.27.
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 ( 210 )  M 10 03056

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Haas György, Budapest (HU)

 Haas László Gábor, Budapest (HU)

 Radnóti Csaba, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Színes a világ

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.

38 Távközlési szolgáltatások, internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása, online internetes információ

 és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás.

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

 tevékenység, elektronikus folyóiratok online kiadása.

 45 Közösségszervezés

 ( 111 )  203.470

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03235

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALGASOKK

 ( 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 )  203.471

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 11 00015

 ( 220 )  2011.01.05.

 ( 732 )  Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, IL 60611 (US)

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

 ( 541 )  FLOOD

 ( 511 )  30 Cukorkaáruk, rágógumi, felfújható rágógumi, kandiscukorka, mentolos cukorkák, cukorkák és pasztillák.

 ( 111 )  203.472

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03416

 ( 220 )  2010.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Simándi Andrea,Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  203.473

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03763

 ( 220 )  2010.12.13.

 ( 732 )  Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi ZRt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Herbária Bitter

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

termékek és alapanyagok; paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek;

fertőtlenítő szerek; gyógyteák;gyógynövények; gyógynövénykivonatok; herbateák; természetes növényi és/vagy

 ásványi hatóanyagú gyógyszerészeti készítmények és egészségügyi termékek.

32 Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyomorkeserű [bitter]italok; eszenciák italok előállításához;

 készítmények italok előállításához; méz alapú alkoholmentes italok.

33 Alkoholos eszenciák; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; emésztést elősegítő italok [tömény italok és

 likőrök]; gyomorkeserű [bitter] italok; röviditalok; keserű likőrök.

 ( 111 )  203.474

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03789

 ( 220 )  2010.12.14.

 ( 732 )  2Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál Zoltán, Martfű

 ( 541 )  NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS KUPA

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  203.475

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03419

 ( 220 )  2010.11.16.

 ( 732 )  The Power of Softness Ltd., Moshav Kidron (IS)

 ( 740 )  Kövesdiné dr. Melihercsik Szilvia, Érd

 ( 541 )  Holistic Pulsing (gyógyító Ringatás)- A Gyengédség Hatalma

 ( 511 )  44 Masszázs; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 111 )  203.476

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03583

 ( 220 )  2010.12.01.

 ( 732 )  dr. Friderikusz Sándor, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AZ ÉN MOZIM
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 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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.

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

 ( 111 )  203.477

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03586

 ( 220 )  2010.12.01.

 ( 732 )  Fehér Zsolt, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépek, számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok (letölthető és

 rögzített); számítógépes játékprogramok; számítógép perifériák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép alkaltrészek és egyéb

számítástechnikai cikkek kiskereskedelme, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, információk

 számítógépes adatbázisokba való rendezése.

37 Számítógépek és számítógépes készülékek, telekommunikációs felszerelések, kommunikációs hálózatok,

 számítógépes hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  203.478

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03404

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Halasi Csipke Közalapítvány, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó asztalterítők, zsebkendők.

 25 Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó gallérok.

 26 Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó csipkék.

 ( 111 )  203.479

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03407

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)
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 ( 740 )  dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági

láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.

12 Járművek biztonsági berendezései, nevezetesen sebességváltó zárak, kormányzárak, tengelycsap zárak,

 pótkocsi csatlakoztató zárak, kormányrúd zárak, az előbb felsoroltakhoz, valamint minden fajta jármű zárak.

37 Zárakkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen a zárak, hevederek, biztonsági zárak és kulcsok felszerelése,

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  203.480

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03415

 ( 220 )  2010.11.11.

 ( 732 )  Elit Cipőkészítő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Tart, támaszt, tornáztat

 ( 511 )  25 Cipő.

 ( 111 )  203.481

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03232

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  Piktorfesték Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szántay Ádám, dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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.

 ( 111 )  203.482

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03237

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DINADOX

 ( 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 )  203.483

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03806

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Cityfood Magyarország Kft., Vecsés (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Étel házhoz szállítása.

 ( 111 )  203.484

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03803

 ( 220 )  2010.12.15.

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

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 )  Grimon's
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 ( 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.

 ( 111 )  203.485

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 10 03805

 ( 220 )  2010.12.15.

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

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 )  Grimon

 ( 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.

 ( 111 )  203.499

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 09 02996

 ( 220 )  2009.10.15.

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

 ( 541 )  Medi-Sculpture

 ( 511 )  11 Egészségügyi berendezések.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások az esztétikai ipar területén.

 44 Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  203.500

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 09 02997

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Center Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Beauty-Sculpture

 ( 511 )  11 Egészségügyi berendezések.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások az esztétikai ipar területén.

 44 Orvosi, szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  203.501

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 02347

 ( 220 )  2010.08.02.

 ( 732 )  Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32 Energia italok.

35 Kirakatrendezés, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás, üzleti információk.

 ( 111 )  203.502

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 02487

 ( 220 )  2010.08.12.

 ( 732 )  Kínai Kereskedelmi és Információs Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Skutecky Rita, Budapest

 ( 541 )  GOOEX

 ( 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.

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; nem fémből készült hordozható

 szerkezetek.

 ( 111 )  203.503

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03069

 ( 220 )  2010.10.14.

 ( 732 )  Hungaroser Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáló Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HUNGAROSER

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

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

 szarvasgomba; szardínia;halkonzervek.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldséglevek; szörpök és más

 készítmények italokhoz.

33 Alkohol tartalmú italok, különösen borok, koktélok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, pálinkák, és egyéb

 szeszes italok.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek; kereskedelmi hálózatok, raktárak

 üzemeltetése.
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 ( 111 )  203.504

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 09 03225

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  ANIMAT Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7 Mosogatógépek; mosógépek; porszívók; szárítógépek (háztartási); szőnyegtisztító gépek és készülékek,

 elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos.

9 Kábelek, elektromos; kihangosító készülékek telefonokhoz; kollektorok, elektromos; lemezjátszók;

lemezmeghajtók számítógépekhez; mágneses adathordozók; mikrofonok; mikroprocesszorok; modemek;

monitorok [számítógéphardver]; monitorok[számítógépprogramok]; mozifilmek (exponált-); műholdas

navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; napelemek; navigációs eszközök; navigációs berendezések

járművekbe [fedélzeti számítógépek]; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez;oktatási

készülékek; olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

adathordozók; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek; rádiókészülékek;

rádiótelefon készülékek; scannerek,optikai letapogatók [informatika]; sebesség-ellenőrző készülékek

járművekhez; számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógépprogramok [letölthető];

számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok,rögzített; szoftverek,

rögzített; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel használhatók; szünetmentes

áramforrások; távirányító készülékek; telefonkészülékek; televíziós készülékek; térhatású készülékek;

 vevőkészülékek (audio-,video-) videokamerák.

11 Háztartási hűtőkészülékek és berendezések; fűtőkészülékek, elektromos; hűtőgépek és készülékek;

hűtőszekrények; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; kenyérsütő gépek; kandallók; kályhák

[fűtőkészülékek]; klímaberendezések; konyhai tűzhelyek,takaréktűzhelyek; légkondicionáló berendezések;

légszárító készülékek; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; olajsütők, fritőzök, elektromos; radiátorok,

 elektromos; szárítóberendezések; szárítókészülékek; villanyfőzőlapok.

 ( 111 )  203.505

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03516

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)

 ( 300 )  85/141043 2010.09.29. US

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

 ( 541 )  KOMBOGLYZE

 ( 511 )  5 Anyagcserezavarok kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  203.506

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03873

 ( 220 )  2010.12.21.

 ( 732 )  Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  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 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  203.507

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03882

 ( 220 )  2010.12.21.

 ( 732 )  aComSen Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  203.508

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03506

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  ZETTISCH MARIANN, BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  203.509

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03144

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Műsorkalauz Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

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

 termékek; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámanyagok [röplapok,
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prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek

publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri

hirdetés; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

 hirdetési oldalak készítése.

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

folyóiratok on-line kiadása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban; lapkiadás.

 ( 111 )  203.510

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03340

 ( 220 )  2010.11.26.

 ( 732 )  Malatinszky Csaba, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Balczó Gábor, Budapest

 ( 541 )  Malatinszky Wine & Bar

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.511

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03324

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 )  THOMAS MENNER 1701

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  203.512

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03328

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MINTFLOWER

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), hohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 111 )  203.513

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03143

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Budapesti Művelődési Központ, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Információk számítógépes adatbázisba való rendezése.

 41 Oktatási tárgyú információk; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  203.514

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03341

 ( 220 )  2010.11.26.

 ( 732 )  Malatinszky Csaba, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Balczó Gábor, Budapest

 ( 541 )  MALATINSZKY KÚRIA

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.515

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03330

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Horvai Mátyás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  Stalasso Pictures

 ( 511 ) 35 Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámszövegek szerkesztése, reklámszövegek publikálása,

reklámozás, hirdetési oldalak készítése, hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, rádiós reklámozás, televíziósreklámozás, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, outsourcing szolgáltatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetésikonzultáció, üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok, kereskedelmi ügyletek, beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi

információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, kutatások

 ügyletekkelkapcsolatban, közönségszolgálat, irodai munkák, üzleti menedzselés előadóművészek részére.

41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

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

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; szakmai képzés; gyakorlati képzés; oktatás; oktatási

vizsgáztatás; szórakoztatási vagy oktatási klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

oktatási tárgyú információk; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; nem letölthetők

on-line elérhető elektronikus publikációk; filmek feliratozása; fényképészet; filmgyártás;filmstúdiók; digitális

képfelvételezés; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
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hangstúdiók szolgáltatásai; szinkronizálás; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene

öszzeállítása; sport-és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; bálok szervezése; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; zenés kabarék, varieték; előadóművészekszolgáltatásai; modellügynökségek művészek számára;

riporteri szolgáltatások; fotóriportok készítése; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; fordítói

 szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógép

szoftver tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-programozás, számítógép programok

installációja, számítógép-szoftver fenntartása,számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép programok

sokszorosítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépes

adatok helyreállítása; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépvírusvédelmi

szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése, web oldalak alkotása és

fenntartása mások számára, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, tudományos és műszaki szolgáltatások,

 valamint az idetartozó tervezői éskutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 111 )  203.516

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 01438

 ( 220 )  2010.05.05.

 ( 732 )  Ferenczy Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.517

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03155

 ( 220 )  2010.10.26.

 ( 732 )  Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Állatikártya

 ( 511 ) 16 Fényképek, folyóiratok, papír- és plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak,

nyomtatványok és nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

molinok és zászlók, öntapadó címkék,pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak,

címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök

 (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; marketing- és

 PR-szolgáltatások.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  203.518

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 02975

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1625



 ( 220 )  2010.10.06.

 ( 732 )  Herb-Pharma HU Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; bőrápoló gyógyszerkészítmények, bőrkeményedés elleni

 készítmények, elixírek, gyógyszervegyészeti készítmények, szérumok.

 ( 111 )  203.519

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 02966

 ( 220 )  2010.10.05.

 ( 732 )  Portál Faipari és Kereskedelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Magyarországról származó nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok

 és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

20 Magyarországról származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek

 pótanyagaiból, vagy műanyagokbólkészült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 111 )  203.520

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03329

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SUNFLOWER

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

 ( 111 )  203.521

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03338

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 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, sajtok és tejtermékek; sajtkülönlegességek; étolajok és zsírok.

 ( 111 )  203.522

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03887

 ( 220 )  2010.12.21.

 ( 732 )  Aigo Digital Technology Co., Ltd., Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépes memóriák; szövegszerkesztő készülékek; számítógépek; számítógép perifériák; rögzített

számítógép szoftver; elektronikus tollak (képi megjelenítő egységek); optikai karakterolvasók; integrált áramkör

tartalmazó kártyák (okos kártyák);elektronikus zsebfordító készülékek; letölthető elektronikus kiadványok;

elektronikus információs táblák; műholdas navigációs készülékek; hordozható telefonok; hangrögzítő

berendezések; audió és videó lejátszók, mint MP3, MP4 és MP5 lejátszók; digitálisfényképkeretek; szórakoztató

készülékek külső kijelző ernyővel vagy monitorral történő használatra; hangszóródobozok; digitális

videokamerák; fülhallgatók; elektronikus oktató és tanuló berendezések; digitális fényképezőgépek; diavetítők;

vetítőgépek;mikroszkópok; elektronikus chipek; dugaszolóaljzatok, dugaszok és más elektronikus csatlakozások;

távirányító készülék; számítógépes tápegységek; riasztóberendezések; szemüvegek; galvánelemek; elektromos

 akkumulátortöltők; rajzfilmek.

 ( 111 )  203.523

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03508

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Különösen jogi szolgáltatás, tanácsadás.

 45 Különösen on-line szolgáltatások, tanácsadás, tájékoztatás.

 ( 111 )  203.524

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03507

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  dr. Busák Károlyné, Eger (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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 ( 541 )  Panoráma Hotel Eger

 ( 511 )  43 Különösen vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.525

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03700

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Baj (HU)

 Farkas Péter, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  
( 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.

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.

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.

 ( 111 )  203.526

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03247

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

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

 ( 541 )  Tudomány a siker szolgálatában

 ( 511 ) 16 Újságok és folyóiratok agronómiai, marketing- és terményrendezéssel kapcsolatos információkkal a

 mezőgazdasági közösség számára.

31 Vetőmagok, gabonák és hüvelyesek; természetes mezőgazdasági termények, az élő mikrobás természeti

 kultúrákat is beleértve; élő mikrobás kultúrák erjesztési folyamatokhoz történő felhasználásra.

 44 Mezőgazdasági terményrendezéssel/tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  203.527

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03248

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  CEDC International Sp. z o.o, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MONO

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 111 )  203.528

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03249

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  CEDC International Sp. z o.o, Oborniki Wielkopolskie (PL)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ESTI KORNÉL

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

 ( 111 )  203.529

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03251

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Teleraktér Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Ha szeretne tele raktért, válassza a Teleraktért! Összehozzuk fuvarjával!

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk raktározása, áruszállítás, szállítmányozás, tárolás.

 ( 111 )  203.530

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03427

 ( 220 )  2010.11.17.

 ( 732 )  Biros Levente, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kende Péter, Pécs

 ( 541 )  ITALON

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

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.

 ( 111 )  203.531

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03426

 ( 220 )  2010.11.17.

 ( 732 )  AQUAWORLD Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 gyermek-játszóházi szolgáltatás).
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 ( 111 )  203.532

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03425

 ( 220 )  2010.11.17.

 ( 732 )  Balaton-Grill 2000 Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Dalmadi György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.533

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03428

 ( 220 )  2010.11.17.

 ( 732 )  Ormos Intézet Egészségügyi Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  "Sztárokkal az Egészségért"

 ( 511 )  16 Oktatási anyagok, kiadványok.

 35 Reklámozás, különösen egészség-témájú promóciók.

 41 Nevelési- és kulturális tevékenység, különösen egészségvédő tanfolyamok és klubok.

 ( 111 )  203.534

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03255

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Lotsys Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  203.535

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03807

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Ádám Rudolf e.v., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  203.536

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03431

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Mihalec Gábor 1/3, Sándorfalva (HU)

 Csizmadia Róbert Csaba 1/3, Balatonfüred (HU)

 Mihalec Dóra 1/3, Sándorfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

 házasságközvetítő irodák; közvetítés (személyek közötti vitákban); vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  203.537

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03439

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Sza-Co Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy továbbítására, másolására szolgáló készülékek, elektromos

audio és vizuális berendezések és eszközök; MP3 és DVD lejátszó, digitális fényképezőgép, alkáli szárazelemek,

 lakossági tölthető elemek, elemtöltők.

11 Világító berendezések, fényforrások, energiatakarékos kompakt fénycsövek, fényszórók, halogén izzók,

 LED-es fényforrások, zseblámpák, tölthető zseblámpák, ipari és lakossági lámpatestek.

35 Hangok vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy továbbítására, másolására szolgáló készülékek, elektromos

audio és vizuális berendezések és eszközök, MP3 és DVD lejátszó, digitális fényképezőgép, alkáli szárazelemek,

lakossági tölthető elemek, elemtöltők;világító berendezések, fényforrások, energiatakarékos kompakt fénycsövek,

fényszórók, halogén izzók, LED-es fényforrások, zseblámpák, ipari és lakossági lámpatestek kis- és

 nagykereskedelme, külkereskedelme.

 ( 111 )  203.538
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 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03438

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  203.539

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03436

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MANNA ABC ÉJJEL-NAPPAL

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  203.540

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03603

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  Rácz Félix, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sudár Tamás, dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  203.541

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03433

 ( 220 )  2010.11.18.

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

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

 ( 511 )  32 Energiaitalok.

 ( 111 )  203.542

 ( 151 )  2011.07.01.

 ( 210 )  M 10 03610

 ( 220 )  2010.12.03.

 ( 732 )  Bristol Laboratories Ltd., Berkhamsted, Hertfodshire HP4 1 EG (GB)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Különösen gyógyszerek, gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

35 Különösen gyógyszerek, gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények gyógyászati használatra termékekkel

 való kereskedelem.

 ( 111 )  203.543

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 11 00415

 ( 220 )  1997.01.10.

 ( 732 )  KNOCH, KERN & CO. KG., Klagenfurt (AT)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Vegyi termékek és hatóanyagok építőiparhoz, ragasztók építési célra.

 2 Festékek; színezőanyagok.

19 Építőanyagok (nem fémből), cement, mész habarcs, vakolat és sóder; használatrakész vakolat, használatrakész

 habarcs, vakolatkeverékek, habarcskeverékek, padló keverékek, padlócsempe keverékek.

 ( 111 )  203.544

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03459

 ( 220 )  2010.11.19.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  203.545

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03460

 ( 220 )  2010.11.19.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), hohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  203.546

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03822

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Hotel Wine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Andrássy Residence Wine & Spa

 ( 511 ) 35 Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák

 kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

43 Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások,

szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, wellness szolgáltatások. 
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 ( 111 )  203.547

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03448

 ( 220 )  2010.11.18.

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

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

 ( 541 )  Ultra SAVO

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  203.548

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03831

 ( 220 )  2010.12.16.

 ( 732 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Budapest

 ( 541 )  KISVAKOND

 ( 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 albumok; ceruzák; csomagolópapír; daloskönyvek;dossziék [papíráruk];

festékkészletek [iskolai használatra]; füzetek; képregények; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; papíráruk; plakátok, falragaszok

 papírból vagykartonból; rajzeszközök; rajzfelszerelések; szalvéták, papírból; toll- és ceruzatartók, asztali.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; különösen felsőruházat; pólók.

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

 különösen játék babák; kirakós játékok [puzzle]; társasjátékok.

 ( 111 )  203.549

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03637

 ( 220 )  2010.12.06.

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

 ( 740 )  dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SCOOLERS

 ( 511 )  9 Számítógépes játékprogramok, mágnesek, oktatási készülékek, oktatási eszközök.
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28 Dámajátékok, dámatáblák, dobókockák [játékok], dominójátékok, társasjátékok, játékgolyók, játékkártyák,

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

 táblajátékok, trükkös játékok, zsetonokjátékokhoz.

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

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

kulturális vagy nevelési célúkiállítások szervezése; oktatás;oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás;

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

számítógépes hálózatból; versenyek szervezése [oktatásvagy szórakoztatás]; könyvkiadás; elektronikus könyvek

 és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  203.550

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03823

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Hotel Wine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Andrássy Rezidencia Wine & Spa

 ( 511 ) 35 Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák

 kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

43 Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások,

szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, wellness szolgáltatások. 

 ( 111 )  203.551

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03824

 ( 220 )  2010.12.15.

 ( 732 )  Hotel Wine Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VinoSense

 ( 511 ) 35 Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

41 Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák

 kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
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43 Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, fodrászszalonok, manikűrszolgáltatások, masszázs, szauna szolgáltatások,

szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, kozmetikai szolgáltatások, wellness szolgáltatások. 

 ( 111 )  203.552

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03640

 ( 220 )  2010.12.06.

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

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

 ( 541 )  CORVINUS KLINIKA

 ( 511 )  42 Orvosi klinikák.

 ( 111 )  203.553

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03638

 ( 220 )  2010.12.06.

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

 ( 740 )  dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  COCODICE

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

 mágnesek, számítógépes játékprogramok.

 20 Dobozok játékokhoz.

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

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

 építőkockák [játékszerek], táblajátékok,trükkös játékok, zsetonok játékokhoz.

 ( 111 )  203.554

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03457

 ( 220 )  2010.11.17.

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

 ( 541 )  Life Magazin

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék. 

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

38 Távközlés. 

 ( 111 )  203.555

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03821

 ( 220 )  2010.12.16.
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 ( 732 )  VitalQuelle Ásványvíz Gyártó és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  203.556

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 02906

 ( 220 )  2010.09.29.

 ( 732 )  Brevico Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, sajtok.

 35 Tej és tejtermékek, sajtok kis és nagykereskedelme.

 39 Tej és tejtermékek, sajtok, szállítása, áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  203.557

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03461

 ( 220 )  2010.11.19.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  203.558

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03626

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  Lin Pinzuo, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  203.560

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 11 01715

 ( 220 )  2009.06.19.

 ( 732 )  Jamie Oliver Enterprises Limited, London N1 7LL (GB)

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

 ( 541 )  JAMIE

 ( 511 ) 9 Készülékek és berendezések hang- és/vagy kép- és/vagy adatok rögzítésére és másolására; hologramok; floppy

lemezek; hangrögzítők; műsoros lemezek; rögzítő lemezek; kompakt lemezek (CDk); gramofon lemezek;

hangszalagok; szalagos kazetták; video szalagok;lézer lemezek; interaktív CDk (CD-ROM-ok); digitális video

lemezek (DVD); kommunikációs készülékek és berendezések; telefonok; mobil telefonok; töltők; mobil telefon

töltők; mikrofonos fejhallgatók (head set) mobil telefonhoz; multi-média rögzítők éslejátszók; lézerrel olvasható

lemezek; video lemezek és lejátszók; számítógép szoftver; számítógép programok; számítógépes játékok;

számítógépen, mobil telefonon és kézi berendezéseken használható interaktív játékokhoz készült szoftverek;

digitálisrögzítők; média tárolók vagy hang- és/vagy kép- és/vagy adat rögzítők; mobil telefon játékok;

mozifilmek; rajzfilmek; diafilmek; mozgófilmek; magnófelvételek; optikai felvételek; napszemüvegek;

szemüvegek; számítógépes hardver; számítógépes firmver (fixtárban tárolt információ); oktató szoftverek és

 oktatási programok, telekommunikációs szoftverek; a fentiek tartozékai és alkatrészei.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; nyomtatott kiadványok;

instrukciós, oktatási és tanítási anyagok (készülék kivételével); könyvek, újságok, magazinok, szórólapok,

brossurák, folyóiratok, hírlevelek, kézikönyvek;fényképek és egyéb nyomtatott képanyag; poszterek; naptárak;

útmutatók; zacskók, papírtasakok; nyomtatott programok; instrukciós és oktatási anyagok; íróeszközök; tollak,

ceruzák, kréták; radírok; vonalzók; ceruza hegyezők; ceruzás dobozok; tolltartók;fénykép albumok; gyűrűs

iratrendezők; iratborítók; jegyzetfüzetek; jegyzettömbök; határidőnaplók; naptárak; képeslapok; rajzok (grafikai);

 matricák; litográfiai nyomtatványok (decalcománia); sablonok.

 ( 111 )  203.561

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03491

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), hohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  203.562

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 08 03153

 ( 220 )  2008.10.08.

 ( 732 )  Marton Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fenyő Gábor ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); pálinkák, brandyk; gyümölcstartalmú alkoholos italok.

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

 ( 111 )  203.563

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03493

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  Sylva Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1641



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

 ( 111 )  203.564

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03499

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  Dr. Király Ildikó, PENNY MARKET Kft., Alsónémedi

  

( 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.

 ( 111 )  203.565

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03500

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 541 )  KRÉMJÓ WALZER

 ( 511 )  30 Fagylaltok, jégkrémek.

 ( 111 )  203.566

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03678

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Varga Margit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  203.567

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03321

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Eloptics Optikai Kft., Csömör (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Vera, Budapest

  ( 546 )

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

hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; rádiós szórakoztatás; show-műsorok;

szabadidős szolgáltatások nyújtása;szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,

 varieték.
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 ( 111 )  203.568

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03320

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Eloptics Optikai Kft., Csömör (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Vera, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek, optikai adathordozók; optikai

 cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek.

 ( 111 )  203.569

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 03307

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  UgrinPack-Erdősi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Magyarországról származó papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekrészére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak

 más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

 munkák.

42 Magyarországgal kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és

kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 111 )  203.570

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 10 02961

 ( 220 )  2010.10.05.

 ( 732 )  APIS Irodaszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papíráru; íróeszközök; irodai felszerelések; írószerek; iskolaszerek; tollak; irodai cikkek, bútorok kivételével.

 ( 111 )  203.571

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 11 00086

 ( 220 )  2011.01.14.
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 ( 732 )  Sourcing Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SOURCING

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árösszevetési

szolgáltatások;önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk.

 ( 111 )  203.572

 ( 151 )  2011.07.04.

 ( 210 )  M 11 00088

 ( 220 )  2011.01.14.

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

 ( 541 )  SOURCING HUNGARY KFT.

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árösszevetési

szolgáltatások;önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés;szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk.

A rovat 110 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1644


		2011-08-11T13:44:44+0200
	Szabó Richárd István




