
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.

Védjegybejelentések meghirdetése I.

 ( 210 )  M 08 01371

 ( 220 )  2008.04.16.

 ( 731 )  NAV N GO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kondricz Ügyvédi Iroda dr. Kondricz Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  naviextras

 ( 511 )   9. Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések járművekbe; navigációs eszközök; letölthető és rögzített

számítógép programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; távmérő műszerek, távolságmérők;

 távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók.

  42. Számítógép programok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

 korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása.

   45. Szellemi tulajdon licencek adása.

 ( 210 )  M 08 01393

 ( 220 )  2008.04.17.

 ( 731 )  Argina Kft., Fót (HU)

 ( 541 )  PATIKA NATURA

 ( 511 )    44. Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 )  M 09 03238

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 731 )  Balatonfüredi Hajógyár Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    12. Vitorláshajók, hajótestek.

   22. Vitorlavásznak, vitorlák, kötelek, zsinegek.

   28. Sportcikkek, árbocok.

 ( 210 )  M 09 03239

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 731 )  Balatonfüredi Hajógyár Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 546 )
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 ( 511 )    12. Vitorláshajók, hajótestek.

   22. Vitorlavásznak, vitorlák, kötelek, zsinegek.

   28. Sportcikkek, árbocok.

 ( 210 )  M 09 03247

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )    33. Pálinka.

 ( 210 )  M 09 03248

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)

 ( 554 )
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 ( 511 )    33. Pálinka.

 ( 210 )  M 09 03624

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 731 )  MagiCom Kft., Budapest (HU)

 Observans Kft., Pomáz (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; számítógép programok,

szoftverek [letölthető]; számítógépek; számítógépes játékprogramok, szoftverek; számítógépprogramok,

 szoftverek (rögzített).

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

 [szemléltetés]; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése.

  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; számítógépprogramok

 kidolgozása; számítógépes rendszerektervezése.

 ( 210 )  M 09 03714

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 731 )  WELLIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Király András, Budapest

 ( 546 )
 

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

   12. Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 )  M 09 03715

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 731 )  WELLEXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Király András, Budapest

 ( 546 )
 

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 210 )  M 09 03766

 ( 220 )  2009.12.31.

 ( 731 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    30. Fűszerek, tea, tea alapú italok.

 ( 210 )  M 10 00069

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 731 )  Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Legyen az erkölcs Hungarikum!

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 210 )  M 10 00101

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 546 )

 

 ( 511 )    33. Hagyományos orosz gyártási technológiával előállított vodka.

 ( 210 )  M 10 00300

 ( 220 )  2010.02.03.

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

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

 ( 554 )

 

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

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

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

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok;

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növényekirtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek),

 gyomirtó szerek (herbicidek).

   21. Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

 ( 210 )  M 10 00310

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 731 )  Ásványi Anett, Kimle (HU)

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

 ( 541 )  Naturstar Inno Star krém

 ( 511 )    3. Krémek, krémszappanok, krémalapú illatszerek.

 ( 210 )  M 10 00324

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 731 )  Péterfi Csaba, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  Mária Terézia

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

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

  30. Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

   33. Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 )  M 10 00430

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 731 )  Kronopédia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csákay Zoltán, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

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

adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

készülékek; különösen: hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók;adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogramok (letölthető),

 számítógépprogramok (rögzített), szoftverek (rögzített).

  35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen: on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára); információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése;információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

 számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás.

  38. Távközlés; különösen: elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus

 levelezés, email.

  39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; különösen: elektronikus úton rögzített adatok

 vagy dokumentumok tárolása.

  41. Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen: oktatás, oktatási

tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk; on-line játékok szolgáltatása (számítógépes

hálózatból); digitális képfelvételezés;elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és

 folyóiratok on-line kiadása.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; különösen:

számítástechnikai adatok vagy dokumentumokátalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba;

számítógépprogramok installációja, sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programok

kidolgozása, korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;weboldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 210 )  M 10 00451

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 731 )  Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

 ( 546 )
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 ( 511 )   16. Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 )  M 10 00492

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 731 )  Szin-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Breck

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

 szappanok.

 ( 210 )  M 10 00493

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 731 )  Szin-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 546 )

 

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

 szappanok.

 ( 210 )  M 10 00495

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 731 )  TopDive Kereskedelmi, Szolgáltató és Utazásszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Emese, Dr. Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással
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 kapcsolatban; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; utazások szervezése; utaskísérés.

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

(szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); üdülési tárgyú

 információ.

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban.

 ( 210 )  M 10 00499

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 731 )  Marchfeldrasen Gyepgyártó és Forgalmazó Kft., Felsőpakony (HU)

 ( 740 )  dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )    31. Gyep, természetes.

 ( 210 )  M 10 00504

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 731 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  SÖRSZANATÓRIUM

 ( 511 )    32. Sörök.

 ( 210 )  M 10 00545

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 731 )  Simon Ágnes, Szeged (HU)

 ( 541 )  GOGOL24

 ( 511 )    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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00575

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 731 )  Békési és Fia Bt., Békés (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    33. Pálinkák.

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

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 10 00637

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.

M560



 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 731 )  Formanek László 20%, Budapest (HU)

 Széman György 20%, Budapest (HU)

 Debreczy Zoltán 60%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Széman György, Budapest

 ( 546 )

 

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

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

 ( 210 )  M 10 00656

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  dm Drogerie Markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Itt vagyok önmagam itt vásárolok

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

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

   4. Gyertyák, teamécsesek, világítóanyagok, kenőanyagok.

  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).

  8. Borotvák (elektromos is), borotvapengék, elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök és depilálók,

hajsütővasak, manikűrkészletek, pedikűrkészletek, körömcsipeszek, körömreszelők (elektromos vagy nem

 elektromos)körömvágók (elektromos vagy nemelektromos).

  9. Elemek, szemüvegek, napszemüvegek, exponált filmek, fényképezőgépek, audio- és videokazetták, tárolók

digitális kamerákhoz és adatfeldolgozó berendezésekhez, mérőberendezések, mérőműszerek, hőmérők, dugaszoló

aljzat, elektromos tárolók, kamerák, CD író;hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

 készülékek; nyomtatók számítógépekhez.

  10. Cumisüvegek, cumisüveg cumik, óvszerek, ortopédiai cikkek, különösen bandázsok, fogzást elősegítő

 rágcsálógyűrűk, orrszívók, cumik csecsemők számára.

  11. Izzószálas égők (alvófény lámpákhoz is), palackmelegítők, olajlámpák, illatosító lámpák is,

gyújtószerkezetek, melegvizes palackok, elektromos melegítőpárnák nem gyógyászati használatra, cumisüveg

 melegítők, desztillálóberendezések, hajsütők, hajszárítók.

   14. Ékszerek, órák.

  16. Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek, kendők és pelenkák papírból vagy

cellulózból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, fényképsarkok, fényképalbumok, műanyag fóliák

csomagolásra, szemeteszsákok papírból vagyműanyagból, csomagolózacskók, borítékok, zacskók papírból vagy

 műanyagból, fémfóliák csomagolásra, papírtörölközők.

  18. Bőrből és bőrutánzatból készült termékek, nyakörvek, táskák, bőröndök, piperetáskák, hátizsákok, esernyők,
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 napernyők, kulcstartók.

  20. Kisbútorok, tükrök, keretek, kosáráruk, különösen ruháskosarak, fiókütközők, sarokvédők, ajtóütközők,

 ablakbiztosítók, keretek, párnák, képtartók, képszorítók, nem fém zárószerkezetek.

  21. Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz

 használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  24. Textíliák és textiláruk, takarók, ágy- és asztalneműk, törülközők, kendők és szalvéták textilanyagból,

 fürdősapkák.

   25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  26. Szalagok és zsinórok, cipőfűzők; gombostűk és tűk; cipzárak; hajdíszek, hajcsatok, hajtűk, hajszalagok,

 hajcsavarók, hajszínező sapkák.

   28. Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  31. Madáreledelek, magvak (állati fogyasztásra), takarmányok, táplálékok állatoknak, különösen kedvtelésből

 tartott állatoknak, állatalmok.

  32. Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

   34. Dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, gázpatronok öngyújtókhoz.

   40. Fényképészeti filmek és digitális képek előhívása, fényképészeti másolatok készítése.

   44. Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 )  M 10 00657

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 731 )  dm Drogerie Markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )  

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

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

   4. Gyertyák, teamécsesek, világítóanyagok, kenőanyagok.

  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).

  8. Borotvák (elektromos is), borotvapengék, elektromos és nem elektromos szőrtelenítő eszközök és depilálók,

hajsütővasak, manikűrkészletek, pedikűrkészletek, körömcsipeszek, körömreszelők (elektromos vagy nem

 elektromos)körömvágók (elektromos vagy nemelektromos).

  9. Elemek, szemüvegek, napszemüvegek, exponált filmek, fényképezőgépek, audio- és videokazetták, tárolók

digitális kamerákhoz és adatfeldolgozó berendezésekhez, mérőberendezések, mérőműszerek, hőmérők, dugaszoló

aljzat, elektromos tárolók, kamerák, CD író;hangok vagy képek rögzítésére továbbítására, másolására szolgáló

 készülékek; nyomtatók számítógépekhez.

  10. Cumisüvegek, cumisüveg cumik, óvszerek, ortopédiai cikkek, különösen bandázsok, fogzást elősegítő
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 rágcsálógyűrűk, orrszívók, cumik csecsemők számára.

  11. Izzószálas égők (alvófény lámpákhoz is), palackmelegítők, olajlámpák, illatosító lámpák is,

gyújtószerkezetek, melegvizes palackok, elektromos melegítőpárnák nem gyógyászati használatra, cumisüveg

 melegítők, desztillálóberendezések, hajsütők, hajszárítók.

   14. Ékszerek, órák.

  16. Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek, kendők és pelenkák papírból vagy

cellulózból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, fényképsarkok, fényképalbumok, műanyag fóliák

csomagolásra, szemeteszsákok papírból vagyműanyagból, csomagolózacskók, borítékok, zacskók papírból vagy

 műanyagból, fémfóliák csomagolásra, papírtörölközők.

  18. Bőrből és bőrutánzatból készült termékek, nyakörvek, táskák, bőröndök, piperetáskák, hátizsákok, esernyők,

 napernyők, kulcstartók.

  20. Kisbútorok, tükrök, keretek, kosáráruk, különösen ruháskosarak, fiókütközők, sarokvédők, ajtóütközők,

 ablakbiztosítók, keretek, párnák, képtartók, képszorítók, nem fém zárószerkezetek.

  21. Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék, kefegyártáshoz

 használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  24. Textíliák és textiláruk, takarók, ágy- és asztalneműk, törülközők, kendők és szalvéták textilanyagból,

 fürdősapkák.

   25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  26. Szalagok és zsinórok, cipőfűzők; gombostűk és tűk; cipzárak; hajdíszek, hajcsatok, hajtűk, hajszalagok,

 hajcsavarók, hajszínező sapkák.

   28. Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

  31. Madáreledelek, magvak (állati fogyasztásra), takarmányok, táplálékok állatoknak, különösen kedvtelésből

 tartott állatoknak, állatalmok.

  32. Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

   34. Dohányzási cikkek, gyufák, öngyújtók, gázpatronok öngyújtókhoz.

   40. Fényképészeti filmek és digitális képek előhívása, fényképészeti másolatok készítése.

   44. Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 210 )  M 10 00668

 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 731 )  Tokaj Hotel-Invest Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina, Budapest

 ( 541 )  Rendezze be az életét

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 ( 210 )  M 10 00669
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 ( 220 )  2010.03.02.

 ( 731 )  Tokaj Hotel-Invest Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 ( 210 )  M 10 00697

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 731 )  ProwerDose Kutató Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  ProwerDose

 ( 511 )   1. Üzemanyag-megtakarító készítmények, üzemanyagrendszer tisztító folyadék, vegyi adalékanyagok

 motorüzemanyagokhoz.

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

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 )  M 10 00703

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 731 )  Tetőcentrum Magyarország Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bartha Sándor, Dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  ISLATE

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből; tetőfedő

 anyagok, nem fémből.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tetőfedő munkák.

 ( 210 )  M 10 00705

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 731 )  Szabó Balázs Sándor, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Tamás Vilmos, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )   20. Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,
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elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem

 fémből; rakodólapok, nem fémből; rakodólapok (szállító), nem fémből.

   34. Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; raktározás, tárolás.

 ( 210 )  M 10 00708

 ( 220 )  2010.03.04.

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

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

 ( 541 )  ÜGYES ÉS VICCES

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 )  M 10 00733

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 731 )  Chen Yunjie, Budapest (HU)

 ( 546 )  

 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 )  M 10 00734

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 731 )  Raabersped Nemzetközi Szállítmányozási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Margit, Kocsis és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAABERSPED

 ( 511 )    37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés

 ( 210 )  M 10 00767

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 731 )  Ferencz Annamária, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  WHITE LAKE

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 )  M 10 00772

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 731 )  Optirex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Antoni Tamás, Veresegyház

 ( 546 )

 

 ( 511 )    5. Gyógyászati, egészségügyi (higiénikus) termékek.

   9. Fényképezőgépek, fényképészeti, optikai felszerelések és berendezések.

   10. Orvosi műszerek és készülékek.

  37. Optikai cikkek, látásjavító eszközök, látszerészeti szemüvegkeretek, kontaktlencsék, kellékek javítása és

 bemérése.

   42. Szemorvosi, optometrista szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00773

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 731 )  Optirex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Antoni Tamás, Veresegyház

 ( 546 )

 

 ( 511 )    5. Gyógyászati, egészségügyi (higiénikus) termékek.

   9. Fényképezőgépek, fényképészeti, optikai felszerelések és berendezések.

  37. Optikai cikkek, látásjavító eszközök, látszerészeti szemüvegkeretek, kontaktlencsék, kellékek javítása és

 bemérése.

 ( 210 )  M 10 00800

 ( 220 )  2010.03.10.

 ( 731 )  Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

 ( 210 )  M 10 00852

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 731 )  Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gubacsi Petronella, Budapest

 ( 541 )  Haraszthy Vineyards

 ( 511 )    31. Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.

   33. Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 )  M 10 00860

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 731 )  Selymes Orsolya, Pomáz (HU)

 ( 740 )  dr. Polauf Tamás, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 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.

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

 állatok részére.

 ( 210 )  M 10 00861

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 731 )  Iglu Bricks Fejlesztő és Építőipari Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 )  IGLU BRICKS

 ( 511 )   19. Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

szerkezetek; téglák, épületek, épületpanelok, válaszfalak, falborítások, födém gerendák, oszlopok, zsaluzat

 betonhoz nem fémből; építőelemek betonból, habarcs,malter, építési célokra, tűzálló anyagok.

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

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 )  M 10 00866

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 731 )  Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

   38. Távlözlés.

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

 ( 210 )  M 10 00891

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 731 )  Willisits Mérnöki Iroda Kft., Győr (HU)

 ( 546 )  

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

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

 keltetőgépek.

   12. Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

 ( 210 )  M 10 00898

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 731 )  Köba-Fend Építőipari és Szolgáltató Kft., Csömör (HU)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    41. Fitness és aerobic szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 00904

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 731 )  TAKKO HOLDING GmbH, Telgte (DE)

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

 ( 546 )
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 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.

  35. Kiskereskedelmi szolgáltatások bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült (18. osztályba tartozó)

termékek viszonylatában, valamint utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; (24. osztályba

tartozó) textíliák és textiláruk, ágy- ésasztalneműk; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; ruházati cikkek,

 lábbelik és fejfedők forgalmazásával kapcsolatban.

 ( 210 )  M 10 00905

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 731 )  Várnai Péter, Pécs (HU)

 Várnainé Finta Katalin, Pécs (HU)

 ( 546 )

 

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

oktatási anyagok (készülékek kivételével); kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; oktatási eszközök, a készülékek

kivételével; turisztikai célúnyomtatványok; idegenvezetés célját szolgáló papírból, kartonból készült termékek;

 térképek.

   39. Utazásszervezés; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; utazások szervezése.

  41. Nevelés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek; könyvkiadás; oktatási tárgyú információk; szabadidős

szolgáltatások nyújtása; szórakoz(tat)ási és turisztikai tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú);

 üdülési tárgyú információ;városismereti információk.

 ( 210 )  M 10 00915

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 731 )  COMPLEX Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., 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, CD ROM (kompakt)lemezek,

DVD disckek, hajlékony lemezek, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek

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

 számítógépek; tűzoltó készülékek.

   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.

 ( 210 )  M 10 00918

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 731 )  Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft., Pilisszántó (HU)
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 ( 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.

 ( 210 )  M 10 00922

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 731 )  Kocsis Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

 ( 546 )

 

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

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

 ( 210 )  M 10 00926

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 731 )  Vadiol Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dolly Ball

 ( 511 )    28. Játékok, játékszerek, karácsonyfadíszek.

 ( 210 )  M 10 00944

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 731 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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  31. Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

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

 maláta.

   40. Anyagmegmunkálás.

 ( 210 )  M 10 00951

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Ferrand Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Sorosi Gyula, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )   19. Műanyag profilból készülő homlokzati és beltéri PVC ablakok, és műanyag alapanyagból készülő

 homlokzati és beltéri PVC ajtók.

 ( 210 )  M 10 00953

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 546 )
 

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

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

 ( 210 )  M 10 00954

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 541 )  Jobmátrix. Állás, Neked

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

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

 ( 210 )  M 10 00955

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  EZO TÉR Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EZO MÉDIA

 ( 511 )    16. Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.

   35. Reklámozás és ügyletek.

   38. Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

   41. Nevelés és szórakoztatás.

 ( 210 )  M 10 00956

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., BM Arnhem (NL)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )   2. Festékek, kencék, lakkok, higítók és színezőanyagok, mint a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festék formájában); fapácok.

 ( 210 )  M 10 00957

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Gyümölcsvarázs 2010 Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    29. Gyümölcsből készült ajándékcsokor.

   31. Gyümölcsből készült ajándékcsokor.

 ( 210 )  M 10 00958

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 731 )  Gyümölcsvarázs 2010 Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    29. Gyümölcsből készült ajándékcsokor.

   31. Gyümölcsből készült ajándékcsokor.

 ( 210 )  M 10 00959

 ( 220 )  2010.03.23.

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

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )   2. Festékek, kencék, lakkok, higítók és színezőanyagok, mint a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festék formájában); fapácok.

 ( 210 )  M 10 00960

 ( 220 )  2010.03.23.

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

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

 ( 546 )
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 ( 511 )   2. Festékek, kencék, lakkok, higítók és színezőanyagok, mint a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festék formájában); fapácok.

 ( 210 )  M 10 00964

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  Merian Foods Élelmiszeripari Zrt., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Orsi sajti

 ( 511 )   29. Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek,

baromfisonkák és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb

 baromfikészítmények, sajtos húskészítmények.

 ( 210 )  M 10 00965

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  Merian Foods Élelmiszeripari Zrt., Orosháza (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Orsi füsti

 ( 511 )   29. Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek,

baromfisonkák és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb

 baromfikészítmények.

 ( 210 )  M 10 00972

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

 ( 541 )  KEMA

 ( 511 )   19. Beton; mélyépítési és magasépítési műtárgyak; beton építőelemek, ideértve mélyépítési és magasépítési

műtárgyakhoz alkalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémből építési célokra, különösen beton

 burkolólemezek látható felületek, ígyépület-homlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásához.

 ( 210 )  M 10 00973

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

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

 ( 541 )  LOSECPRO

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 )  M 10 00974

 ( 220 )  2010.03.24.

 ( 731 )  Vörös Csaba, Budapest (HU)

 Kovács Imre, Budapest (HU)

 ( 546 )
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 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 )  M 10 00978

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 731 )  Inform Média Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 546 )  

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

   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 )  M 10 00984

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 731 )  Sövegjártó Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Czenki Sándor, Zotu Reklám Kft., Szombathely

 ( 546 )

 

 ( 511 )    7. Akkumulátor.

 ( 210 )  M 10 00991

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 731 )  Barceló Corporación Empresarial, S.A., 07006 Palma de Mallorca (ES)

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

 ( 541 )  BARCELÓ BUDAPEST

 ( 511 )   43. Szállás (szálloda, vendégház) foglalás; üdülőkkel kapcsolatos szolgáltatások (szállás); élelmezési

 szolgáltatások; étel, ital és szállás biztosítása - a fenti szolgáltatások Magyarország vonatkozásában.

 ( 210 )  M 10 00995

 ( 220 )  2010.03.26.

 ( 731 )  Eismann Production Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Budapest

 ( 546 )
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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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 10 00996

 ( 220 )  2010.03.26.

 ( 731 )  Eismann Production Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 10 01002

 ( 220 )  2010.03.26.

 ( 731 )  Atlasbx Co., Ltd., Daeduck-Ku, Daejon (KR)

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

 ( 546 )
 

 ( 511 )    9. Akkumulátorok járművekhez.

 ( 210 )  M 10 01003

 ( 220 )  2010.03.26.

 ( 731 )  Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

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

 ( 546 )  

 ( 511 )   12. Személygépkocsik, tehergépjárművek, autóbuszok, mini- és mikrobuszok, négykerékmeghajtású
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gépjárművek, ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek, zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek

 (furgonok).

 ( 210 )  M 10 01032

 ( 220 )  2010.03.30.

 ( 731 )  VETOQUINOL S.A., Lure (FR)

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

 ( 541 )  GENTASEPTIN

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti termékek; állatgyógyászati termékek; állatgyógyászati gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 )  M 10 01033

 ( 220 )  2010.03.30.

 ( 731 )  VETOQUINOL S.A., Lure (FR)

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

 ( 541 )  LACTADERM

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti termékek; állatgyógyászati termékek; állatgyógyászati gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 )  M 10 01034

 ( 220 )  2010.03.30.

 ( 731 )  VETOQUINOL S.A., Lure (FR)

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

 ( 541 )  CALO-PET

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti termékek; állatgyógyászati termékek; állatgyógyászati gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 )  M 10 01043

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01044

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )
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 ( 511 )   6. Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01045

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 )  Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

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

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01046

 ( 220 )  2010.03.31.

 ( 731 )  SEND-EX INVEST KFT., Siófok (HU)

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

 ( 546 )

 

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

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

   33. Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 10 01071

 ( 220 )  2010.04.02.

 ( 731 )  Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

 ( 546 )
 

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

   41. Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 )  M 10 01074

 ( 220 )  2010.04.02.

 ( 731 )  Főnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Léka Andor, dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  TEMPO TAXI

 ( 511 )   39. Taxi szolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás; teherfuvarozás; költöztetés; egyéb szállítás; egyéb szállítási

szolgáltatás; járművezetői szolgáltatás; járműkölcsönzés; utazások szervezése; utaskísérés; teheráruk kirakása;

 információ szállítássalkapcsolatban; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; vízi szállítás; vízi taxi szolgáltatás.

 ( 210 )  M 10 01083

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  Reál Hungária Élelmiszer Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

  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.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

   33. Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

   34. Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 )  M 10 01093

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 731 )  Hu Liling, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  FIONA

 ( 511 )    25. Ruházat, lábbeli.

 ( 210 )  M 10 01099
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 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Együd Gábor, Pócsmegyer (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

 ( 546 )

 

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

 ( 210 )  M 10 01100

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Seszták Péter, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

 ( 541 )  BestMach

 ( 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; különösen: számítógépes

szoftver algoritmus az optimális festék-rétegvastagság beállításához és a legkisebb elérhető színkülönbség

 számításához.

 ( 210 )  M 10 01103

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 731 )  Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, 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.

 ( 210 )  M 10 01104
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 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 731 )  Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, 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.

 ( 210 )  M 10 01105

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 731 )  Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, 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.

 ( 210 )  M 10 01156

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 731 )  Takách Tamás Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  csekklottó

 ( 511 )    41. On-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; sorsjátékok lebonyolítása; szerencsejátékok.

 ( 210 )  M 10 01162
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 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 731 )  Diamond Dental Logistic Fogászati Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

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

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

  10. Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01163

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 731 )  4x4 Kft., Kiskőrös (HU)

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

 ( 546 )

 

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

 ( 210 )  M 10 01173

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 731 )  Sleep Care Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )   10. Bútorok speciális kikészítésű gyógyászati használatra; harántlepedők betegágyra; párnák gyógyászati

 használatra; párnák felfekvés megelőzésére; ágyak, speciális kikészítésűek gyógyászati célokra.

  20. Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok; faszerkezetek; hengerpárnák; irodabútorok;

írógépasztalok; írópolcok; komódok; fiókos szekrények; könyvespolcok; matracok; fedőmatracok, párnák;

 fejpárnák; ágyak; ágykeretek; kisbútorok, ágyneműk;ágyneműtartók, ágyrácsok, ágybordák.

  24. Szövött címkék; damaszt; flanel; gumírozott vásznak; jersey; krepp; lepedők; matrachuzatok; matracvédők,

matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal; műselyem szövetek; nem szőtt textíliák;

pamutbársony; pamutvászon; párnahuzatok;paplanok; pehelypaplan; rugalmas szövetek; selyemszövet; szövetek;

textilanyagok; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; gyapjú derékaljak, fejpárnák, takarók 100% merino birka,

 bárány és kaschmir alapanyagból.

 ( 210 )  M 10 01178

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 731 )  Kárpátok Alapítvány-Magyarország, Eger (HU)
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 ( 546 )

 

 ( 511 )    36. Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi szponzorálás, támogatás.

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

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú

 információk; szemináriumok rendezése ésvezetése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás és fejlesztés mások

 részére.

 ( 210 )  M 10 01182

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 731 )  Isoplus Fernwärmetechnik Gesselschaft M.B.H., Hohenberg (AT)

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

 ( 541 )  ISOPIPE

 ( 511 )    6. Távfűtési csövek, fémből lévő távfűtési csövek, vízvezeték csövek, csőcsatlakozások fémből.

   11. Egészségügyi készülékek és berendezések, vízvezeték csövek.

   14. Nemesfémből lévő távfűtési csövek, rézből lévő távfűtési csövek.

  17. Műanyag csövek, hőszigetelt műanyag csövek közegek továbbításához, hőszigetelt műanyag csövek hideg

 víz továbbításához, csőcsatlakozások (nem fémből).

   19. Vízvezeték csövek nem fémből.

 ( 210 )  M 10 01183

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 731 )  Wellmed Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 546 )
 

 ( 511 )   5. Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; ezen belül különösen: légfrissítő készítmények,

 légtisztító készítmények, nátriumsók gyógyászati használatra, sók gyógyászati használatra.

  11. Szellőztető és egészségügyi berendezések; ezen belül különösen: egészségügyi készülékek és berendezések,

levegő szagtalanító készülékek, légfertőtlenítők, légszárító készülékek, légszűrő berendezések, légtisztító

készülékek és gépek, szárító/párologtatókészülékek, szűrők (háztartási vagy ipari berendezések részei),

 ventilátorok (légkondicionálás).

 ( 210 )  M 10 01190

 ( 220 )  2010.04.14.

 ( 731 )  Losó Anita, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda, Aliroda, Cegléd

 ( 546 )
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 ( 511 )   29. Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

   40. Anyagmegmunkálás.

 ( 210 )  M 10 01200

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 731 )  CELSUS Természetgyógyászati Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Révész Gábor dr., 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).

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01201

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 731 )  Lázár Houses Kft., Mándok (HU)

 Q.C. Consulting LLC, Washington DC (US)

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

 ( 546 )
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 ( 511 )   35. Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adóbevallások

elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, bérszámfejtés, eladásipropaganda mások számára, elosztó-, adagolóautomaták 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 tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba

valórendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és

készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárokszervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti

kérdésekben, költöztető szolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,

közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló faértékbecslése,

manöken/modellszolgálatok 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,

reklámszövegekpublikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek,

sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,

statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmaikonzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági

ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása,

számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, szponzorokfelkutatása,

telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziós reklámozás, titkársági

szolgáltatások, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, újságelőfizetések 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. Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, audioberendezések kölcsönzése, bálok

szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók szolgáltatásai, egészség(védő) klubok [kondícionálás],

elektronikus desktop kiadóitevékenység, 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, gyakorlati képzés [szemléltetés], hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiókszolgáltatásai,

hangversenyek szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás showműsorokra, időmérés sporteseményeken,

játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás],

jelbeszéd értelmezése,kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, könnyűbúvárfelszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, leíró szolgálat, levelező tanfolyamok, mikrofilmezés,

modellügynökségek művészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások, mozifilmekkölcsönzése, múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások] állatidomítás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,
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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 rendezéseés vezetése,

szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,

szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek

kiadása, (nemreklámcélú-), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás,

teniszpályák kölcsönzése, testnevelés, tornatanítás, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra, vallásoktatás,

versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás], vidámparkok, videofelvevő készülékek kölcsönzése,

videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása,

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zeneöszzeállítása, zenekarok

szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, állatkertek üzemeltetése, éjszakai klubok, élő előadások bemutatása,

 üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 ( 210 )  M 10 01239

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  Zámbó Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 546 )

 

 ( 511 )   9. Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-perifériák, készülékek adatok, képek és hangok

megjelenítésére, átvitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus és

 elektrotechnikai felszerelések és eszközök, számítógépiprogramok és szoftverek.

  35. Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladásszervezés, hálózati marketing; MLM-marketing;

 marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38. Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása

számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; fotó-

és sajtótermékek online publikálásaa világhálón; események, rendezvények helyszíni közvetítése az interneten;

közérdekű információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus

 postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrényszolgáltatások, e-mail.

 ( 210 )  M 10 01245

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  Yang Hong, Budapest (HU)

 ( 546 )
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 ( 511 )    25. Ruha, cipő.

 ( 210 )  M 10 01246

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  Yang Hong, Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    25. Ruha, cipő.

 ( 210 )  M 10 01248

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  G-MENTOR Reklámszervező és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 )  M 10 01249

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  City Tour Hop On Hop Off Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )    39. Szállítás; utazásszervezés.

   41. Sport és kulturális tevékenység; szórakoztatás.

   43. Vendéglátás.

 ( 210 )  M 10 01250

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

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

 ( 511 )    1. Különösen ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, vegyi tűzoltószerek, feldolgozatlan műgyanták, műanyagok.

   2. Különösen festékek, kencék, lakkok.

   4. Különösen ipari olajok és zsírok.

   19. Különösen nem fém építőanyagok.

 ( 210 )  M 10 01251

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 731 )  White Lake Kft., Budapest (HU)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    29. Túró, túrókészítmények, túrós tej és tejtermékek, túródesszertek, ízesített, töltött túró desszertek.

   30. Csokoládéval, ét- vagy tejbevonóval készített túró ízű édesipari termékek.

 ( 210 )  M 10 01257

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 731 )  Foodnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay-Engel Veronika, Budapest

 ( 541 )  NANNA

 ( 511 )    29. Tejtermékek.

 ( 210 )  M 10 01258

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 731 )  Foodnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay-Engel Veronika, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )    29. Tejtermékek.

 ( 210 )  M 10 01260

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 731 )  Xi Lian Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  MID POINT

 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 )  M 10 01261

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 731 )  Xi Lian Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  MISS CHERRY

 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 )  M 10 01265

 ( 220 )  2010.04.21.

 ( 731 )  Hőszigetelő Üveggyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zelles Zoltán, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )   19. Ablakkeretek nem fémből; ablakok nem fémből; ablaktokok nem fémből; ajtók nem fémből; ajtókeretek

 nem fémből; ajtótáblák, kapu béleletek nem fémből; ajtótokok nem fémből.

   20. Ablakszerelvények nem fémből.

 ( 210 )  M 10 01271

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 731 )  Humor1 Tv Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Művészbejáró

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

   38. Távközlés.

   41. Televíziós-, rádiós szórakoztatás, televízió műsorok, rádió műsorok, sport tevékenységek.

 ( 210 )  M 10 01293

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 731 )  Gasparts-Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    35. Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

   37. Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 és kutató szolgáltatások.

 ( 210 )  M 10 01295

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 731 )  Jack Daniel's Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)

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

 ( 546 )
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 ( 511 )    33. Alkoholos italok, beleértve égetett szeszek.

 ( 210 )  M 10 01296

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 731 )  ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

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

 ( 541 )  Claranette-ratiopharm

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 ( 210 )  M 10 01302

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 731 )  Business Rally International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely, Jambrik 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.

  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.

   25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

   38. Távközlés.

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

 ( 210 )  M 10 01311

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CONCORDE CSOPORT

 ( 511 )    36. Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások.
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 ( 210 )  M 10 01323

 ( 220 )  2010.04.27.

 ( 731 )  Ye Ting Rong, Budapest (HU)

 ( 541 )  RE-DRESS

 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 )  M 10 01326

 ( 220 )  2010.04.27.

 ( 731 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  Assist-Trend

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

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

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

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 )  M 10 01330

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  SZANYÓ Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SZANYÓ

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

 berendezések.

   36. Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

   40. Anyagmegmunkálás.

 ( 210 )  M 10 01333

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  MI Foundation Limited, Grand Kayman (KY)
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 ( 740 )  dr. Fábry Ágnes, Bellák és 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.

   38. Távközlés.

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

 ( 210 )  M 10 01334

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  MI Foundation Limited, George Town (KY)

 ( 740 )  dr. Fábry Ágnes, Bellák és 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.

   38. Távközlés.

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

 ( 210 )  M 10 01342

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  Belmatex Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  BELMANETTI

 ( 511 )    24. Különösen ágyneműk és törülközők.
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   25. Különösen felső- és alsóruházati cikkek, fehérneműk, strandruházat, kendők.

   35. Különösen on-line reklámozás, on-line kereskedelem.

 ( 210 )  M 10 01343

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dcont Ideál Teszt

 ( 511 )    5. Tesztcsíkok és reagens csíkok vércukormérő készülékekhez.

 ( 210 )  M 10 01344

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Dcont Ideál

 ( 511 )    10. Orvosi készülékek és műszerek, különösen vércukormérő készülékek.

 ( 210 )  M 10 01353

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 546 )

 

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére, fal- és

 mennyezetfestékek, homlokzatfestékek, mélyalapozók.

   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 )  M 10 01354

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 546 )

 

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; fal-és

 mennyezetfestékek, homlokzatfestékek, mélyalapozók.

   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 )  M 10 01355

 ( 220 )  2010.04.28.
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 ( 731 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 546 )

 

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; fal- és

 mennyezetfestékek, homlokzatfestékek, mélyalapozók.

   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 )  M 10 01356

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 546 )

 

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére; fal- és

 mennyezetfestékek, homlokzatfestékek, mélyalapozók.

   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 )  M 10 01362

 ( 220 )  2010.04.29.

 ( 731 )  Perfect Nails Kereskedelmi, Oktató és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Réka, Budapest

 ( 546 )

 

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

körömápolási termékek nagykereskedelme; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése; piackutatás;segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti

 ügyekben.

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

körömápolási termékek használatával kapcsolatos oktatás; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; műköröm és egyéb körömápolási

 termékekkel kapcsolatos tanácsadás;manikűrszolgáltatások; masszázs; szépségszalonok.

 ( 210 )  M 10 01364
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 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zsadon Péter jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  CIBEZZ

 ( 511 )    36. Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

 ( 210 )  M 10 01365

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zsadon Péter jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Szia Szimba Program

 ( 511 )    36. Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

 ( 210 )  M 10 01366

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zsadon Péter jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  CIBEZZ Kultiprogram

 ( 511 )    36. Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 )  M 10 01374

 ( 220 )  2010.04.29.

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

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

 ( 541 )  CO-PRILLANA

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 )  M 10 01375

 ( 220 )  2010.04.29.

 ( 731 )  Kisbér Bádog-Center Kft., Kisbér (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )   6. Ereszcsatornák, lefolyócsövek, csatornatartó kampók, csőbilincsek; fal és tetőburkoló lemezek,

ablakpárkányok különböző tetőszegélyek pl. oromdeszkaszegély, falszegély, hajlat vápalemezek,

cseppentőlemez; tetőfedések fémből sávos karcolt kivitelben; ezentermékek natúr és színes alumínium,

 horganyzott acél, vörösréz és horgany alapanyagból készülnek; madárijesztő szerkezetek fémből.

  17. Tömítőanyagok, csatlakozások; ereszcsatornák csatlakozásainak tömítésére, ablakpárkányok, tetőszegélyek

 illesztéseinek tömítésére, rögzítésére szilikon tömítőanyaggal.

   19. Geofólia építkezéshez; tetőszerkezeteknél alkalmazott párazáró és páraáteresztő fóliák.

 ( 210 )  M 10 01389

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  SCD Pasarét Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.

M594



 ( 541 )  Officium Irodaház

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

   36. Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 )  M 10 01392

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  British American Tobacco (Brands), Inc., Wilmington, Delaware (US)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    34. Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák, dohányzási cikkek.

 ( 210 )  M 10 01398

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 731 )  Csegezi László, Eger (HU)

 ( 546 )
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 ( 511 )    43. Vendéglátás, gyorséttermek.

 ( 210 )  M 10 01405

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 731 )  Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája, Budapest (HU)

 ( 541 )  Voice

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

 ( 210 )  M 10 01406

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 731 )  Illés László, Budapest (HU)

 ( 541 )  Gold Szalon

 ( 511 )    30. Különféle édesipari termékek.

 ( 210 )  M 10 01437

 ( 220 )  2010.05.04.

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

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )   3. Tisztítókészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; szövet kondicionáló készítmények; fehérítő

készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek (nem fogászati használatra); készítmények

 mosogatás céljára; szappanok; kézmosók; tisztítóés fényesítő készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők.

   5. Fertőtlenítő és higiéniai készítmények.

 ( 210 )  M 10 01453

 ( 220 )  2010.05.05.

 ( 731 )  Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület, Budapest (HU)

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

 ( 546 )
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 ( 511 )   10. Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi célokra, barnító készülékek részei, beleértve a

 reflektorokat.

  11. Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra, barnító készülékek részei, beleértve a

 reflektorokat.

   42. Minőségi ellenőrzés, műszaki tanácsadás.

 ( 210 )  M 10 01474

 ( 220 )  2010.05.07.

 ( 731 )  TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  CoOmega

 ( 511 )   5. Kapszulák; orálisan adagolható folyékony gyógyszerformák; cseppek; olajok gyógyászati használatra;

lipidszint csökkentő szerek gyógyszerészeti használatra; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerek

humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti készítmények;humán gyógyszerészeti készítmények; humán

gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi készítmények gyógyászati használatra; étrendkiegészítők, vegyi

 készítmények humán gyógyászati használatra, tápanyag adalékok.

 ( 210 )  M 10 01512

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 731 )  Noé Árpád, Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    35. Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

   38. Távközlés-internet.

   39. Utazásszervezés.

 ( 210 )  M 10 01529

 ( 220 )  2010.05.13.

 ( 731 )  Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    25. Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

   39. Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 )  M 10 01530

 ( 220 )  2010.05.13.
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 ( 731 )  D & V Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

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

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

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

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

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

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

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

 tanácsadó szolgáltatás.

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

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;

kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,

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

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

   42. Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervező tevékenységek, diszpécserszolgáltatás.

A rovat 146 darab közlést tartalmaz. 
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