
Lajstromozott védjegyek I.

 ( 111 )  189.305

 ( 151 )  2007.04.20.

 ( 210 )  M 02 01687

 ( 220 )  2002.04.05.

 ( 732 )  Répás Lajos, Budapest (HU)

 ( 541 )  MISS HAWAIIAN TROPIC

 ( 511 )   41. Műsoros videofelvétel készítése, kiadása, forgalmazása; női szépségverseny meghirdetése, szervezése,

 rendezése.

 ( 111 )  191.971

 ( 151 )  2009.02.06.

 ( 210 )  M 04 02660

 ( 220 )  2004.06.10.

 ( 732 )  dr. Takács Ildikó Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  KABI.NET

 ( 511 )   41. Nevelés; szakmai képzés, kivéve gyógyászattal és beteg-gondozással kapcsolatos szakmai képzés;

 szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  198.862

 ( 151 )  2009.11.04.

 ( 210 )  M 09 01126

 ( 220 )  2009.04.17.

 ( 732 )  Bel-Color Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  AIR FLOW LÉLEGZŐ BELTÉRI FALFESTÉK

 ( 511 )    2. Festékek, kencék, lakkok, festőanyagok, dekorátorok.

 ( 111 )  199.876

 ( 151 )  2010.03.17.

 ( 210 )  M 07 00402

 ( 220 )  2007.02.07.

 ( 732 )  Stena Property (Hungary) Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kotsis Róbert, Sukoró

 ( 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.

   43. Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  200.017

 ( 151 )  2010.03.31.
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 ( 210 )  M 09 02115

 ( 220 )  2009.07.17.

 ( 732 )  Z-Broadband Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tárczy György, Törökbálint

 ( 541 )  UNICAP

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

 ( 111 )  200.019

 ( 151 )  2010.03.31.

 ( 210 )  M 09 01261

 ( 220 )  2009.04.28.

 ( 732 )  MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  OTS Közlemények

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

   38. Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  200.158

 ( 151 )  2010.04.21.

 ( 210 )  M 09 01698

 ( 220 )  2009.06.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )    33. Szabolcs eredetmegjelölés területéről származó almapálinka.

 ( 111 )  200.172

 ( 151 )  2010.04.21.
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 ( 210 )  M 09 02909

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Szolnoktej '98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs László, dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 546 )

 

 ( 511 )    29. Tej, tejtermék.

 ( 111 )  200.176

 ( 151 )  2010.04.22.

 ( 210 )  M 09 01225

 ( 220 )  2009.04.27.

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

 ( 740 )  Dr. Bass László ügyvéd, BASS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  Polaris

 ( 511 )    12. Kizárólag kerékpárok és kerékpár alkatrészek.

 ( 111 )  200.189

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 02331

 ( 220 )  2009.08.10.

 ( 732 )  Piadina Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    30. Gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.

   43. Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  200.190

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 02936

 ( 220 )  2009.10.09.

 ( 732 )  Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)

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

 ( 546 )
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 ( 511 )    36. Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  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 gépjárművek

 műszaki vizsgálata; műszaki szakértőitevékenység.

 ( 111 )  200.191

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 02937

 ( 220 )  2009.10.09.

 ( 732 )  Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)

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

 ( 546 )

 

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

 ( 111 )  200.192

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03129

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Cserpes István, Kapuvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 546 )

 

 ( 511 )   29. Tej és tejtermékek, tejes italok, nevezetesen ivótej, sűrített tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy

csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, kőrözött, túrókészítmények és egyéb tejtermékeket tartalmazó

 desszertek, vaj, sajt éssajttermékek, diétás joghurt nem gyógyászati célból.

  30. Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek;cukor, fagylaltok,

 jégkrémek; pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegű készítmények.

  35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti eladói tevékenység árusító automaták és

érmebedobással működő berendezések révén, valamint mozgóbolti árusítási tevékenység; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  200.193

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03130

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Calor 2000 Tüzeléstechnikai Kft., Lébény (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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 ( 546 )

 

 ( 511 )   11. Fűtőkazánok; fűtőkazánok csövei; fűtőkazánok tűzcsövei; kazánok (nem géprészek); kazánok, nem gépek

 alkatrészei; adagolóberendezések fűtőkazánokhoz.

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

   37. Kazánok tisztítása és javítása.

 ( 111 )  200.194

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03133

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  EVENTUS Consulting & Coaching Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )    35. Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

   41. Akadémiák (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  200.198

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03334

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  Biopure Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BioBrella

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  200.199

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03333

 ( 220 )  2009.11.16.
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 ( 732 )  BeeTurbo Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  beeTURBO

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragsztóanyagok.

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  200.200

 ( 151 )  2010.04.28.

 ( 210 )  M 09 03332

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  PEPSI REFRESH YOUR WORLD

 ( 511 )   32. Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcs italok és gyümölcslevek;

 sűrítmények és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.218

 ( 151 )  2010.05.03.

 ( 210 )  M 10 01390

 ( 220 )  2002.06.14.

 ( 732 )  Hercules Tire & Rubber Company, Findlay, Ohio (US)

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

 ( 541 )  HERCULES

 ( 511 )    37. Négy- vagy többkerekű motoros járművek javítása.

 ( 111 )  200.221

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03003

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 546 )

 

 ( 511 )   30. Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék,

 édességek, kekszek, bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella (cukorkák).

 ( 111 )  200.223

 ( 151 )  2010.05.05.
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 ( 210 )  M 09 03002

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 546 )

 

 ( 511 )   30. Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék,

 édességek, kekszek, bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella (cukorkák).

 ( 111 )  200.224

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03001

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  AAA Poptávka.Cz, s.r.o., Praga 4, Kamyk (CZ)

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

 ( 541 )  AAA KERESLET

 ( 511 )   9. Szoftver; hang, kép és multimédiás adathordozók, felvétellel és anélkül; adatok és adatbázisok, valamint

egyéb információk, amelyek a 9. osztályba tartoznak, bármilyen elektronikus adathordozón, elektronikus újságok,

elektronikus publikációk,elektronikus prezentációk, multimédiás termékek, számítógépi programok, program

eszközök, segédprogramok, alkalmazási segédprogramok, számítógépi alkalmazások, alkalmazási program

eszközök, programtermékek és alkalmazásfejlesztő eszközök, információfeldolgozó készülékek és számítógépek,

 elektronikus adatbázisok és adatbázis termékek az interneten, WAP mobil platformon, CD-n és DVD-n.

   16. A 16. osztályba tartozó információ hordozók; adatbázis termékek okirat formájában.

  35. Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, elsősorban élelmiszerekkel, italokkal, elektromos

háztartási eszközökkel, elektronikai eszközökkel, közlekedési eszközökkel, ruhákkal, bútorokkal, vegyi

termékekkel, gépipari termékekkel, egészségügyitermékekkel, nyomdaipari termékekkel, építőanyagokkal,

üvegtermékekkel, műanyagokkal, sportfelszerelésekkel, szállásadással, munkaközvetítéssel, utazással, szállítási

tevékenységekkel kapcsolatban, az internet közvetítésével; kereskedelmi kiállítások,vásárok és árubemutatók

rendezése; marketing, piackutatás és piacelemzés; kereskedelmi tevékenység szervezésével kapcsolatos

tanácsadás; reklám- és propaganda tevékenység, hirdetési tevékenység, reklámok készítése, reklámtevékenység,

reklámközvetítés,reklám és hirdetés az interneten; segítség kereskedelmi tevékenység irányításában: adatbankok

kezelése; információ gyűjtemények kezelése; információk rendszerezése számítógépes adatbázisokba;

kereskedelmi vagy vállalkozói információk, interaktívkereskedelem közvetítése globális kommunikációs

eszközök (internet) segítségével; árubemutatás a kiskereskedelmi kommunikációs médiumokban; a vevők és az

eladók közti ajánlatok és ajánlatkérések elektronikus koordinálása és feldolgozása, kereskedelmimegrendelések

adminisztratív feldolgozása; kereskedelmi információk és tanácsok vevőknek és eladóknak; résztvevői

adatbázisok vezetése és kezelése, konkrét ajánlatkérések párosítása a résztvevők ajánlataival, rendszerezett adatok

gyűjtése, nyújtása,rendszerezése, feldolgozása adatbázisok keretében, információk rendszerezése számítógépes

adatbázisokba, a jelen osztályba tartozó adminisztratív munkák, másolási munkák, referencia szerviz,

 számítógépes szövegek feldolgozása és kezelése (a jelen osztálykeretében).
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  38. Információk terjesztése kommunikációs hálózatok, például internet vagy más hálózatok segítségével,

beleértve a vezeték nélküli, vezetékes, illetve műholdas hálózatokat is; kommunikációs szolgáltatások, például

fórumok on-line üzemmódban történőüzemeltetése és biztosítása; elektronikus posta, számítógépes

kommunikáció, üzenetek és képes információk átvitele számítógép segítségével, információk forgalmazása

hálózatközi kommunikáció segítségével, internet szerver üzemeltetése; publikáció átviteliszolgáltatás a hálózati

adatátviteli eszközökön, internetes portál üzemeltetése, internet hozzáférés nyújtása, internetes csatlakozások

létrehozásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, internet hozzáférés közvetítése és az

üzemeltetésbiztosítása felhasználóknak, internetes szolgáltatások beleértve a kommunikációs és kereső

szolgáltatásokat, információs szolgáltatásokat a kommunikáció területén, internetes hálózati játékok

szolgáltatását, internetes csatlakozások közvetítését, tárhelybiztosítását egyéni honlapokhoz is; on-line

információs iroda, hozzáférés nyújtása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférés nyújtása számítógépes

 szerverekhez és hálózatokhoz.

  41. Kiadói és könyvkiadói tevékenység, könyvek, publikációk, újságok, CD-ROM-ok kiadása; audiovizuális

műalkotások, adatfájlok és ezek elektronikus kivitelének létrehozása, levelező tanfolyamok, hangfelvételek és

hangosfilmek készítése, szórakozás,továbbképzési információk, tudósítói szolgáltatások, szabadidős információk,

 fordító és tolmács szolgáltatások.

  42. Számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; szoftver fejlesztése és telepítése, számítógépes

rendszerek tervezése; szoftver bevezetésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes programozás,

számítógépes programok frissítése,számítógépes programok telepítése, honlapon elhelyezése, internetes adatbázis

rendszerek és internetes alkalmazások programozása, multimédiás alkalmazások programozása, multimédiás

dokumentumok, prezentációk, alkalmazások, katalógusok létrehozása,internetes prezentációk szerkesztése és

internetes szervermegoldások, számítógépes animációk és megjelenítések, programprojektek létrehozása,

információs adatbázisok létrehozása, internet, intranet és egyéb hálózati szerverek, szerverállomások

ésrendszerek felszereléseinek tervezése, telepítéssel, bevezetéssel, frissítéssel és karbantartással együtt;

adatbázisok, egyéb adatrendszerek és ezek feldolgozásához szükséges alkalmazások tervezése, strukturálása és

programozása vagy egyéb létrehozása,beleértve a hozzáférésük és telepítésük biztosítását, bevezetésüket,

frissítésüket és karbantartásukat is; internetes vagy intranetes számítógépes honlapok és weblapok, és internetes

vagy intranetes alkalmazások tervezése, strukturálása és programozásavagy egyéb létrehozása, beleértve a

hozzáférésük és telepítésük biztosítását, bevezetésüket, frissítésüket és karbantartásukat is; szabad tárhelyek

biztosítása internetes vagy intranetes számítógépes honlapok és weblapok részére, illetőleg szabadtárhelyek

biztosítása ezen honlapok vagy weblapok keretén belül, szabad tárhelyek biztosítása internetes vagy intranetes

alkalmazások részére; számítógépes programok, adatok vagy egyéb elektronikus adatok konvertálása és

átdolgozása különbözőformátumokból más formátumokba, dokumentumok, adatok vagy egyéb elektronikus

médiumok konvertálása és átdolgozása; számítógépes grafika, szerver és internet portálok és programeszközök

 bérbeadása.

 ( 111 )  200.226

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 02804

 ( 220 )  2009.09.29.

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

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

 ( 541 )  GISELL

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

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

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

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

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

 ( 111 )  200.227

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 02803

 ( 220 )  2009.09.29.

 ( 732 )  Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  lynn

 ( 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.

 ( 111 )  200.228

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 02595

 ( 220 )  2009.09.14.

 ( 732 )  Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Zoo-Zoo

 ( 511 )    31. Állateledel.

 ( 111 )  200.229

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 02589

 ( 220 )  2009.09.14.

 ( 732 )  Braunitzer János, Kecskemét (HU)

 Gubonyi Nóra, Kecskemét (HU)

 Börönte Zsolt, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 546 )

 

 ( 511 )    30. Cukrászati termékek, tészták; fánkok.

 ( 111 )  200.230

 ( 151 )  2010.05.05.
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 ( 210 )  M 09 00190

 ( 220 )  2009.01.23.

 ( 732 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A változókori harmónia

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.232

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03000

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 546 )

 

 ( 511 )   30. Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék,

 édességek, kekszek, bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella (cukorkák).

 ( 111 )  200.234

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03208

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Biocsepp Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )    5. Biológiai készítmények humángyógyászati célra.

  10. Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, gyógyászati

 hullámvezetők.

  41. Egészség(védő) klubok, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás],

 levelező tanfolyamok.

  44. Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, masszázs, távgyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 111 )  200.235

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03204

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry "ALKALOID" AD - Skopje, Skopje (MK)

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

 ( 541 )  SARLON
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 ( 511 )    5. Vérnyomáscsökkentő gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  200.236

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 02801

 ( 220 )  2009.10.13.

 ( 732 )  Décsi Ardharn Sirinthip, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  TOIKA

 ( 511 )    44. Frissítő masszázs.

 ( 111 )  200.237

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03410

 ( 220 )  2009.11.23.

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

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

 ( 541 )  FESTINI

 ( 511 )    30. Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott jégkrémek, készítmények a fent említett termékek előállítására.

 ( 111 )  200.239

 ( 151 )  2010.05.05.

 ( 210 )  M 09 03393

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Qi Boyu, Budapest (HU)

 ( 541 )  STARMOON

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

 ( 111 )  200.266

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02968

 ( 220 )  2009.10.13.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Zrt., Bőcs (HU)

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

 ( 546 )

 

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

  41. Nevelés és szórakoztatás, sport- és kulturális rendezvények, különösen zenei rendezvények, fesztiválok;

 televízió és rádió műsorok.

 ( 111 )  200.270

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03561

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

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

 ( 541 )  Difoil-S

 ( 511 )   17. Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 ( 111 )  200.271

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03368

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  C & C Franchise Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 546 )

 

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

   43. Vendéglátás(élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.272

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03364

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  S.P.I.N. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

 ( 546 )
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 ( 511 )   5. Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra,

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

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

  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.

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.273

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03360

 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,, Louisville, Kentucky (US)

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

 ( 541 )  iTWIST

 ( 511 )    29. Hús, hal, baromfi, húskivonatok, tartósított, szárított és főzött zöldségek, sajtok.

  30. Pita kenyérbe vagy tortillába becsomagolt hozzávalók, amik főként a következőket tartalmazzák - csirke,

 hús (főzött vagy pácolt), hal, és/vagy mártások (fűszerek).

 ( 111 )  200.274

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03355

 ( 220 )  2009.11.18.

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

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

 ( 541 )  NIKECELL-dryvit

 ( 511 )    1. Építőipari rendeltetésű ragsztóanyagok; műanyag diszperziók; nedvesség elleni szigetelőanyagok.

   2. Festékek, valamint festőanyagok; színezőanyagok; porfestékek; pigmentek; higítóanyagok festékekhez.

  17. Szigetelőanyagok, valamint habosított polisztirolból készült termékek; üveggyapot szigetelési célokra;

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

 hőszigetelő anyagok.

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

  35. Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise

 rendszerek működtetése.

   37. Építkezések, javítások és szakipari kivitelezések, különösképpen hang- és hőszigetelések vonatkozásában.

 ( 111 )  200.275

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03351
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 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CEU-CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY

 ( 511 )    16. Oktatási anyagok, katalógusok, brossúrák, közlemények, oktatási instrukciók egyetemi szinten.

   25. Ruházati cikkek, T-sortok, sapkák, kalapok.

  41. Nevelés, szórakozatás, oktatási és szórakoztatási szolgáltatás, tanfolyamok egyetemi szinten, oktatási

kutatás, atlétikai rendezvények és tornaversenyek, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,

 konferencia, előadás, előadás ésfesztivál-rendezés, újságok és folyóiratok kiadása.

 ( 111 )  200.276

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03168

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Víghné Dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Budapest

 ( 541 )  AKNESOL

 ( 511 )    5. Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  200.277

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 03164

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  MONSTER WORLDWIDE, INC., New York, (US)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )   35. On-line információ készítése az egyes állásokhoz szükséges munkavállalókról, alkalmazási lehetőségekről,

állásokról és a szükséges alkalmazottakról; on-line információ biztosítása és tanácsadás a szakmai önéletrajz

elkészítéséhez, valamint az önéletrajzkiírásával és az egyes állásra jelentkezők önéletrajzának elbírálásával

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  200.278

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02966

 ( 220 )  2009.10.13.

 ( 732 )  BIOFAKTURA Feldolgozó és Kereskedelmi Kft., Tiszanagyfalu-Virányos (HU)

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

 ( 546 )  

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

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

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

   43. Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.279

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02961

 ( 220 )  2009.10.13.

 ( 732 )  2Republic BTL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  WattCity

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

 berendezések.

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

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

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

 ( 111 )  200.280

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02959

 ( 220 )  2009.10.12.

 ( 732 )  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

gépjárművek, ponyvás és zárt rakterű tehergépjárművek, zárt rakterű kisméretű teherszállító gépjárművek

 (furgonok).

 ( 111 )  200.281

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02955

 ( 220 )  2009.10.12.

 ( 732 )  Hegyközi Manufaktúra Kft., Budapest (HU)

 ( 546 )

 

 ( 511 )   29. Alkoholban tartósított gyümölcsök, angolszalonna, dió feldolgozott, disznóhús, dzsemek, fagyasztott

gyümölcsök, gomba tartósított, gyümölcskocsonya zselé, gyümölcskonzervek, gyümölcsök főtt, gyümölcsök

tartósított, gyümölcspép, hal nem élő, hús, hústartósított, kolbász, lekvár, mandula darált, mazsola, májpástétom,

olajok étkezési, sajtok, sonka, szalonna, szarvasgomba tartósított, tejtermékek, vadhús, zsírok étkezési,

 zsírtartalmú termékek kenyérre.

   30. Bonbonok (cukorkák), csokoládé, fűszerek, fűszerek ízesítők, fűszerkeverékek, méz, ételízesítő (fűszer).
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  32. Ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, gyümölcsnektárok-alkoholmentes, szénsavas italok,

 szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz.

  33. Alkoholos italok a sörök kivételével, borok, emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök),

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, pálinkák, brandyk, szeszes italok.

 ( 111 )  200.282

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02753

 ( 220 )  2009.09.25.

 ( 732 )  Zatik József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zatik Zsuzsanna, dr. Zatik Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 546 )

 

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

étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez

termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák,

panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegárukkölcsönzése; táborhelyek

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

 ( 111 )  200.283

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02552

 ( 220 )  2009.09.08.

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

 ( 740 )  Kovári György ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÖMA

 ( 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.

 ( 111 )  200.284

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 02549

 ( 220 )  2009.09.08.

 ( 732 )  Pápay Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ágoston Alexandra, Budapest

 ( 541 )  ilovewood

 ( 511 )    19. Építőanyagok fából, fából készült hordozható szerkezetek, emlékművek fából.

   20. Bútorok, tükrök, keretek fából és egyéb faalapú termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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   35. Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

   37. Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  200.285

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 01867

 ( 220 )  2009.06.26.

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

 ( 541 )  Színhelyes hitelesítés

 ( 511 )    40. Nyomdai szolgáltatások.

   42. Műszaki szakértői tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  200.286

 ( 151 )  2010.05.17.

 ( 210 )  M 09 01744

 ( 220 )  2009.06.17.

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

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

 ( 541 )  CAMEA

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek - kivéve vatta kozmetikai célokra, vatta pamacsok, vatta

 korongok, tamponok-, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  200.302

 ( 151 )  2010.05.21.

 ( 210 )  M 09 03449

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  ETOL Aromaház Kft, Mezőfalva (HU)

 ( 546 )

 

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.303
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 ( 151 )  2010.05.25.

 ( 210 )  M 09 03051

 ( 220 )  1999.09.06.

 ( 732 )  Union Bancaire Privée, UBP, Genéve 1 (CH)

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

 ( 546 )

 

 ( 511 )    36. Banki tevékenység, pénzügyek és monetáris ügyek.

A rovat 53 darab közlést tartalmaz. 
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