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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban II.

Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban II.
(111) 198.631
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02411
(220) 2009.08.19.
(732) ÁGOTA Alapítvány 1%, Szeged (HU);
Kothencz János 99%, Szeged (HU)
(541) KÁSZPEM
(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 mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.633
(151) 2009.10.28.
M 09 02398
(220) 2009.08.18.
Computer Outlet Kft., Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában; digitális képfelvevõk; televíziók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép-alkatrészek, egyéb számítástechnikai cikkek és
azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése.
37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezése, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
(111) 198.634
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02490
(220) 2009.08.31.
(732) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU);
FHB Kereskedelmi Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest
(546)

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

(511) 9
Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számítógépek; kézi számítógépek; személyi médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális fényképezõgépek; szerverek; számítógép hardver; számítógépes és távközlési hálózati
hardver; számítógépes hálózati perifériaillesztõk, kapcsolók, vezeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetõk; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított
adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lapkakészletek; számítógép alaplapok; operációs rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített) adatfeldolgozó
egységek), számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák,
számítógépek számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), -szoftverek (rögzített); számítógépes grafika lapok;
számítógép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus
készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülékek az
összes fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiadványok

(111) 198.638
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02352
(220) 2009.08.12.
(732) dr. Molnár György, Telki (HU)
(546)

(511) 9
Számítógépek, számítógép billentyûzetek, számítógép memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ és rögzített), számítógépes játékprogramok, számítógép perifériák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.631, 198.633,
198.634, 198.638

M882

