
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  190.698

 ( 151 )  2007.08.28.

 ( 210 )  M 04 02312

 ( 220 )  2004.05.14.

 ( 732 )  Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

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

 ( 541 )  VINTAX

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

 44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai- és szépségápolás.

 ( 111 )  197.349

 ( 151 )  2010.06.10.

 ( 210 )  M 04 01731

 ( 220 )  2004.04.15.

 ( 732 )  Nölken Hygiene Products GmbH., Windhagen (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Testápolási- és szépségápolási szerek, bőrápoló krémek, olajok és testápoló tejek, olajjal átitatott kendők,

higikendők, nedves mosdókesztyűk higiéniai célokra; kendők testápolási- és tisztítási célokra, fürdőadalékok nem

orvosi célra; szappanok;vattával ellátott pálcika higiéniai célokra; samponok; a fenti termékek csecsemők és

 kisgyerekek részére.

 5 Melltartóbetét szoptató anyáknak; sebápoló krémek; ásványvizek orvosi célokra.

 16 Bébi nadrágpelenkák.

 32 Gyümölcslevek, gyümölcsitalok, zöldséglevek, italok gyerekeknek.

 ( 111 )  200.245

 ( 151 )  2010.05.06.

 ( 210 )  M 07 02284

 ( 220 )  2007.06.21.

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  RELIEF

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények aranyér kezelésére.

 ( 111 )  200.554

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03350

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  EGON SCHANZA, Unterpremstätten (AT)

  ( 546 )

 ( 511 ) 1 Ragasztóanyagok kézműipari és ipari célokra, ragasztások szétválasztására szolgáló termékek,

ragasztókészítmények sebészeti kötszerekhez, ragasztóanyag gumiabroncsokhoz, ragasztóanyagok törött tárgyak
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javításához, ragasztók falicsempéhez, ragasztókplakátokhoz , ragasztószerek (apperturák), szilicon (szilícium),

 szilikonok tisztítószerek a termelési eljárás során való felhasználásra.

2 Fabevonók (festékek), fafestékek (híg), fakonzerváló olajok, fakonzerváló termékek falfestékek, fémek

elhomályosodása elleni készítmények, fémvédő szerek, korroziógátló készítmények, korroziógátló szalagok,

 védőbevonatok járműalvázakhoz.

3 Bőrfehérítő termékek, fehérítő (színtelenítő) szerek kozmetikai használatra, festékeltávolító termékek,

folttisztító szerek, kazánkő eltávolító szerek háztartási használatra, kréta tisztítására, kristályszóda tisztítására,

lakklemosó termékek, lefolyócsőtisztító készítmények, lemosószerek, kozmetikai használatra, olajok tisztítására,

ragasztószerek álhajakhoz, ragasztószerek kozmetikai használatra, ragasztószerek műszempillákhoz,

rozsdaeltávolító termékek, sminkeltávolító termékek, színezékeltávolítószerek, tapétatisztító szerek, terpentinolaj

(zsírtalanítószer) tisztítószerek, üvegtisztító folyadékok, autó szélvédőhöz, zsírtalanító szerek (nem gyártás során

 használathoz).

4 Gázolaj, dízelolaj, ipari olaj, kenőanyagok, kenőolaj, kenőzsír, motorolaj, nem vegyi adalékanyagok motor

 üzemanyagokhoz.

 ( 111 )  200.562

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02539

 ( 220 )  2009.09.07.

 ( 732 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvíz.

 ( 111 )  200.569

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03345

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  dr. Ujfalussy Kristóf, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; gazdasági előrejelzések; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése; on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

 sajtófigyelés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok

 rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek kiadása.

 45 Jogi kutatás, jogi szolgáltatások.
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 ( 111 )  200.570

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03336

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  CEI Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Boros Krisztina, Szombathely

  ( 546 )

 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, követelésbehajtási ügynökségek.

 ( 111 )  200.571

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03347

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Beta Web Kft., Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel kapcsolatos,

 szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

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

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

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

 készítése; információk számítógépes adatbázisokba történő szerkesztése.

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

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

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

adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközön, elektronikus hálózaton, interneten keresztül;

hírügynökség, hírek, információ továbbítása- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok vagy

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

 számára.

 ( 111 )  200.572

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03539

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Numizmatikai és Farelisztikai Kereskedelmi és Kiadói Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérők.

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

 ( 111 )  200.573

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03737
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 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 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.

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, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.593

 ( 151 )  2010.06.28.

 ( 210 )  M 09 03343

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Julius-K9 Szolgáltató és Kereskedelmi BT, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  K-9

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

 hámok; pórázok bőrből, szájkosarak, nyakörvek kutyáknak.

 25 Ruházati cikkek; felsőruházat, pólók; kéz- és lábszárvédők, védőruházat.

28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; könyökvédők, térdvédők, védőtömések, sípcsontvédők,

 kesztyűk (sporttartozékok); eszközök kutyával való gyakorláshoz.

 ( 111 )  200.594

 ( 151 )  2010.06.28.

 ( 210 )  M 09 03344

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Julius-K9 Szolgáltató és Kereskedelmi BT, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  K9

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

 hámok; pórázok bőrből, szájkosarak, nyakörvek kutyáknak.

 25 Ruházati cikkek; felsőruházat, pólók; kéz- és lábszárvédők, védőruházat.

28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; könyökvédők, térdvédők, védőtömések, sípcsontvédők,

 kesztyűk (sporttartozékok); eszközök kutyával való gyakorláshoz.

 ( 111 )  200.598

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 10 00173

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Saaten-Union Hungária Kft., Lepsény (HU)
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 ( 541 )  PRIMUS SEED

 ( 511 )  31 Vetőmagvak.

 ( 111 )  200.599

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03552

 ( 220 )  2009.12.07.

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

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

 ( 541 )  Ügyes Kópé

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.600

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03553

 ( 220 )  2009.12.07.

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

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

 ( 541 )  Ügyes Évszakok

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.601

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03554

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  BIANCA KLASSZIKUSOK

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

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

 ( 111 )  200.602

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03555

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  TIFFANY KLASSZIKUSOK

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.603

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03556

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  SZÍVHANG KLASSZIKUSOK

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.604

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03558

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  ROMANA KLASSZIKUSOK

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

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

 ( 111 )  200.605

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03559

 ( 220 )  2009.12.07.

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

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

 ( 541 )  FLÖRT

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.606

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03560

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

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

 ( 541 )  JÚLIA KLASSZIKUSOK

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.607

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03365

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Pálosi Boglárka Magdolna, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BALKANBEATS

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

 ( 111 )  200.608

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03161

 ( 220 )  2009.10.30.
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 ( 732 )  PentaVox Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor József szabadalmi ügyvívő, Budapest

 ( 541 )  FETAPHON

 ( 511 )  10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

 44 Távgyógyászati szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.609

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 06 01751

 ( 220 )  2006.05.18.

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  portfolio.hu

 ( 511 ) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatásokügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben,szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtásiügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások,takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38 Elektronikus levelezés (e.-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,versenyek szervezés (oktatás vagy

 szórakoztatás).

 ( 111 )  200.610

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 06 01752

 ( 220 )  2006.05.18.

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Portfolio Trader

 ( 511 ) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatásokügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,
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piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben,szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtásiügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások,takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38 Elektronikus levelezés (e.-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezés és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,versenyek szervezés (oktatás vagy

 szórakoztatás).

 ( 111 )  200.617

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03543

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység; filmszínházi előadások; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatás.

 ( 111 )  200.618

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03335

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Xintex Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Tisztítószerek a termelési eljárás során való felhasználásra, vegyi anyagok.

2 Festékek; lakkok; fémvédő szerek; korrózió gátló készítmények; rozsda elleni védőszerek; hígító anyagok

 festékekhez.

4 Kenőanyagok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; ipari olajok és zsírok; viaszok

 (nyersanyagok).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; piackutatás; könyvelés; üzleti
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felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció.

 ( 111 )  200.619

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03545

 ( 220 )  2009.12.04.

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

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.620

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03144

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Coninvest Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

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

főző- sütő berendezések, nagykonyhai ipari gépek és berendezések (elektromos, gázos), nagyteljesítményű

 hűtőgépek, mosogatógépek,kombipárolók, önkiszolgáló sorok, kávégépek.

 ( 111 )  200.621

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03751

 ( 220 )  2009.12.28.

 ( 732 )  SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 

 ( 111 )  200.622

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03348

 ( 220 )  2009.11.17.
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 ( 732 )  MAGLIA 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Andrea, Budapest

 ( 541 )  Merci Monsieur ...

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

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

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

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

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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

 ( 111 )  200.623

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03349

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  MAGLIA 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Andrea, Budapest

 ( 541 )  Merci Madame...

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

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

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

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

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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

 ( 111 )  200.624

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 09 03524

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Lin Xianzhong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  18 Bőr és bőrutánzatok.

 24 Textíliák és textiláruk.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.625

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03750

 ( 220 )  2009.12.28.

 ( 732 )  SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 

 ( 111 )  200.626

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03749

 ( 220 )  2009.12.28.

 ( 732 )  SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 

 ( 111 )  200.627

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03739

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 541 )  Népszabadság-Jótett magazin Corporate Social Responsibility (CSR) Magyarországon

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló

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

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

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

 ( 111 )  200.628
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 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03732

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Phoenix Aqua Hungary Kft., Csákvár (HU)

 ( 740 )  Miklós Péter szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  PHOENIX AQUA

 ( 511 )  32 Ásványvizek.

 ( 111 )  200.629

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 00731

 ( 220 )  2009.03.20.

 ( 732 )  R. Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tivadar Krisztián, Dr. Tivadar Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RÓZSADOMB CENTER

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.

 ( 111 )  200.630

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 05 00825

 ( 220 )  2005.03.01.

 ( 732 )  Churc & Dwight Co., Inc., Princeton, New Jersey (US)

 ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest

 ( 541 )  SPINBRUSH PRO WHITENING

 ( 511 ) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges alapanyagok; ultrahanggal működő protézistisztító

készülékek; nem elektromos takarítóeszközök- és anyagok; a fent említett termékek alkatrészei és tartozékai;

 kefék/ecsetek; tartók és adagolók.

 ( 111 )  200.632

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 00993

 ( 220 )  2009.04.10.

 ( 732 )  Klement Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, dr. Szentirmai Endre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókilincsek fémből; ajtókopogtatók;

ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

 aknarácsok, búvónyílásfedelek fémből.

19 Ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémből; ajtótokok, nem fémből;

 aknafedlapok, nem fémből.

 ( 111 )  200.633
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 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02843

 ( 220 )  2009.10.02.

 ( 732 )  Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CATCH CHEMOTOX

 ( 511 ) 5 Egészségügyi készítmények; fertőtlenítő szerek; kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló készítmények;

 növényvédő szerek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

 9 Kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló elektromos készülékek.

 ( 111 )  200.634

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03243

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  dr. Ujfalussy Kristóf, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  45 Jogi kutatás, képviselet jogvitákban, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.635

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03241

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Zhang Bei Ling, Budapest (HU)

 ( 541 )  ASUKA

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.636

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03044

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Bajna (HU)

 ( 740 )  Mendlik György dr., Tahi

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.637

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03030

 ( 220 )  2009.10.19.
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 ( 732 )  Projekt 2 Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jégpalota

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

 ( 111 )  200.638

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03447

 ( 220 )  2009.11.25.

 ( 732 )  Samyang Corporation, Szöul (KR)

 ( 740 )  Kiss Sára, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

 ( 541 )  TRIMMA

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

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; polikarbonát gyanták; polibutilén-tereftalát gyanták; polietilén-tereftalát

gyanták; akrilnitril-butadién-sztirolgyanták; fenol gyanták; poliészter gyanták; lauril gyanták; poliuretán gyanták;

polipropilén gyanták; cellulóz alapú gyanták; kazein gyanták; feldolgozatlan műanyagok; feldolgozatlan

 szintetikus gyanták.

 ( 111 )  200.639

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03643

 ( 220 )  2009.12.12.

 ( 732 )  Speciál-Mobil Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  TALLÉROS

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

 ( 111 )  200.640

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02636

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  200.641

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02633

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Csabatáj Zrt., Békéscsaba (HU)
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 ( 740 )  Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivő, 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.

 ( 111 )  200.642

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02630

 ( 220 )  2009.09.16.

 ( 732 )  Spilka International AS, Alesund (NO)

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

 ( 541 )  A H-ABLAK

 ( 511 )  6 Ablakok fémből, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült ablakok, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más

 osztályokba).

 ( 111 )  200.643

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02629

 ( 220 )  2009.09.16.

 ( 732 )  Spilka International AS, Alesund (NO)

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

 ( 541 )  A HÁZIASSZONY ABLAK

 ( 511 )  6 Ablakok fémből, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

19 Nem fém építőanyagok; nem fémből készült ablakok, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más

 osztályokba).

 ( 111 )  200.644

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02832

 ( 220 )  2009.10.01.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )  30 Kenyér, toast kenyér, péksütemények.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  200.645

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03232

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÉRI PHARMA LABORATORIES

 ( 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).

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.646

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03234

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÉRI PHARMA GROUP

 ( 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).

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.647

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 01427
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 ( 220 )  2009.05.14.

 ( 732 )  Autoshop 2004 Kft., Kiskunlacháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Szélvédőmosó, tisztítószerek, autóápolási termékek, ablaktisztítók.

 4 Motorolaj.

12 Abroncsok járműkerekekhez, csomagtartók járművekhez, dísztárcsák (kerekekre), irányjelzők járművekhez,

 szélvédőtörlők, üléshuzatok járművekhez.

 ( 111 )  200.648

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 01212

 ( 220 )  2009.04.24.

 ( 732 )  Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok, pezsgők.

 41 Kulturális rendezvények, kiállítások szervezése és rendezése.

 43 Vendéglátás, éttermi, vendéglátóipari illetve gasztronómiai szolgáltatások.

 ( 111 )  200.649

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03650

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BONAFARM

 ( 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.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  200.663

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02030

 ( 220 )  2009.07.10.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Magyarországról származó gyógyszerészeti, állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.664

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02637

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  ERFURT-SOHN Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 27 Falikárpitok, falak burkolására szánt termékek, papírtapéták, fűrészporos tapéták újrafelhasznált,

 környezetbarát papírból.

 ( 111 )  200.665

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02634

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  ( 546 )

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

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás,

 gyógyszertárlétesítés, üzemeltetés.

 ( 111 )  200.667

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 08 02438

 ( 220 )  2008.07.28.

 ( 732 )  Mérei Tamás, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest
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 ( 541 )  TV TIME

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

 termékek.

 ( 111 )  200.677

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03380

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Csókay Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.678

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03581

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zilai János, Földes-Kővári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; árubemutatás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok, bálok, fogadások, hangversenyek szervezése

 és lebonyolítása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.679

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03585

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Katalog Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MAMAMI

 ( 511 )  16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.
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 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28 Játékok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  200.680

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03378

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Csókay Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.681

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 02981

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  V.W.A. Kft., Győrzámoly (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, motorolaj, olajtartalmú adalékok; porfelszívó, portalanító és porlekötő

 termékek (étolajok, ételzsírok és illatos olajok kivételével).

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek a motorolajok, a kenőolajok területén; kereskedelmi adminisztráció;

 irodai munkák.

42 Kenéstechnikai műszaki szakértői tanácsadói, konzultációs szolgáltatások, szaktanácsadás olajokról, zsírokról

 és kenőanyagokról.

 ( 111 )  200.682

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03574

 ( 220 )  2009.12.08.

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

  ( 546 )

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

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
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 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  200.683

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03576

 ( 220 )  2009.12.08.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, 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.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékből készült készítmények, kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár, ecet, szószok

 (fűszerek); fűszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,

sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusítása;

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése,

 fogyasztói tanácsadás.

 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.684

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03587

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  M.C.K. Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számítógépek; kézi számítógépek; személyi

médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális fényképezőgépek; szerverek; számítógép hardver;

számítógépes és távközlési hálózati hardver;számítógépes hálózati perifériaillesztők; kapcsolók, vezeték nélküli

és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver);

félvezetők; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosítottadatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek;

számítógép lapkakészletek; számítógép alaplapok; operációs rendszerek számítógépekhez, processzorok

(központi (rögzített) adatfeldolgozó egységek), számítógép-billentyűzetek, számítógép-memóriák,

számítógépek,számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített), -szoftverek (rögzített); számítógépes

grafika lapok; számítógép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus készülékek; alkatrészek,

szerelvények és ellenőrző készülékek az összes fentmegjelölt áruhoz; letölthető elektronikus kiadványok

 számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában; digitális képfelvevők; televíziók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép-alkatrészek, egyéb

számítástechnikai cikkek és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok, eszközök, készülékek, berendezések telepítése,

 üzembe helyezése, javítása, szervizműködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
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 ( 111 )  200.685

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03588

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  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 adarhordozók, számológépek, eléektronikus 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.

 ( 111 )  200.686

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03577

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  AS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győrladamér (HU)

 ( 740 )  dr. Bíró J. Judit,Dr. Biró 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.

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.687

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03377

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  MAURO KFT., Zamárdi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés); étterem, kávézó, bár, szállodai szolgáltatások.
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 ( 111 )  200.688

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03579

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Szentkirályi Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )  21 Flakonok (palackok).

 30 Jeges tea, tea alapú italok.

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.689

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03590

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  200.690

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 02979

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Telek Péter, Telek Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIBRI

 ( 511 )  9 Mozgóképfilm, video, zenei kiadványok, CD, hangkazetta.

 16 Könyvek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

 41 Nevelés, szórakoztatás, zenemű- és könyvkiadás, kölcsönzés, film.

 ( 111 )  200.691

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03373

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.693

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03381

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Csókay Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  4BRO BISZTRÓ

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.694

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03584

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Vina Global Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18 Bőr és bőrutánzatok, utazótáskák és bőröndök; esernyők.

 24 Textíliák és textiláruk.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 111 )  200.695

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03575

 ( 220 )  2009.12.08.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékből készült készítmények, kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár, ecet, szószok

 (fűszerek); fűszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,

sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusítása;

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése,

 fogyasztói tanácsadás.

 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.696

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 02980

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  V.W.A. Kft., Győrzámoly (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok, motorolaj, olajtartalmú adalékok; porfelszívó, portalanító és porlekötő

 termékek (étolajok, ételzsírok és illatos olajok kivételével).

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek a motorolajok, a kenőolajok területén; kereskedelmi adminisztráció;

 irodai munkák.

42 Kenéstechnikai műszaki szakértői tanácsadói, konzultációs szolgáltatások, szaktanácsadás olajokról, zsírokról

 és kenőanyagokról.

 ( 111 )  200.697

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03175

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Spa Capital Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.698

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03374

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Merck KGaA, 64293 Darmstadt (DE)

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

 ( 541 )  JODIX

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

 anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.699

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03389

 ( 220 )  2009.11.20.

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

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

 ( 541 )  Body-X

 ( 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; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.753

 ( 151 )  2010.07.13.

 ( 210 )  M 05 01543

 ( 220 )  2005.05.02.

 ( 732 )  Székely Kornél, Budapest (HU)

  
( 591 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek,

 tanítási és oktatási anyagok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusművészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások

 weboldalakhoz, jogi szolgáltatások, szellemi tulajdon licencek adása, szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  200.772

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00290

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Cisz-Moll Művészeti Bt., Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; bőrruházat; cipőfelsőrészek; cipők *; cipősarkak;

cipőtalpbetétek; dzsekik; dzsörzék [ruházat]; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok [ruházat];

felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; ingek;kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; kötöttáruk; lábbeli

felsőrészek; lábbelik *; melegítők szvetterek; mellények melltartók; mitrák, püspöksüvegek; művésznyakkendők;

nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; pénztartó övek [ruházat];pizsamák; pólók; pulóverek;

ruházat *, ruhaneműk *; sapkák; sálak; sportlábbelik; sporttrikók; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; tornacipők;

 zoknik; övek [ruházat].

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

számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export

ügynökségek; információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; kirakatrendezés; on-line hirdetői tevékenység számítógépeshálózaton; rádiós reklámozás;

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk

bemutatásakommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; reklámozás;

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

hirdetés; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelési

 szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti menedzselés előadóművészek részére; üzletszervezési tanácsadás; .

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

digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek

és folyóiratok on-line kiadása;előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fotóriportok készítése;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételekkölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek

szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; játékkaszinók szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása;klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

mikrofilmezés;modellügynökségek művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és

televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; szabadidős szolgáltatásoknyújtása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám I. kötet, 2010.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1044



és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása,

(nem reklámcélú); szövegekleírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok;

videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása;világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

 filmstúdiók részére; zene öszzeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok.

 ( 111 )  200.778

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00104

 ( 220 )  2010.01.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok,

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  200.779

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00305

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  Ruszkabányai Gitta, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Illatszerek kozmetikai cikkek, illóolajok; kozmetikai bőrápoló szerek; szaunaméz (saját megnevezés); peeling

készítmények (saját megnevezés); kozmetikai pakolások; wellness csokoládé (saját megnevezés); illóolajok

 szaunázáshoz (saját megnevezés).

41 Szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális tevékenységek; klubszolgáltatások; szabadidős szolgáltatás

nyújtása; oktatás; oktatási tárgyú információk; gyakorlati képzés (szemléltetés); elméleti és gyakorlati

vizsgáztatás (oktatásban)(sajátmegnevezéssel); versenyek szervezése; wellness programok szervezése (saját

 megnevezés).

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; szauna szolgáltatások; wellness szolgáltatások

(saját megnevezés); aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; wellness szaktanácsadás (saját

megnevezés); wellness szolgáltatásokkialakításában szaktanácsadás (saját megnevezés); szauna-, és wellness

terek kialakításában szaktanácsadás (saját megnevezés); szaunázási módszerekben szaktanácsadás (saját

 megnevezés); szaunázásra épülő rehabilitációban szaktanácsadás (saját megnevezés).

 ( 111 )  200.781

 ( 151 )  2010.07.15.
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 ( 210 )  M 10 00106

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Bt., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Fűszerek; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; kávépótló szerek.

 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; egyéb alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  200.782

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03674

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Arató Tamás, Újfehértó (HU)

 ( 541 )  Redial

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.783

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03483

 ( 220 )  2010.01.18.

 ( 732 )  Tóth Sándor Csaba, Úrkút (HU)

 ( 541 )  REÁL AUTÓSISKOLA

 ( 511 )  41 Felnőttképzés: "B", "A", "A1", "A korl", "M" kategóriás járművezetők elméleti és gyakorlati képzése.

 ( 111 )  200.796

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 09 01909

 ( 220 )  2009.06.30.

 ( 732 )  Top Shoot Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  13 Sportlőszerek, vadászlőszerek, robbanóanyagok, tűzijátékszerek.

 ( 111 )  200.800

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00249

 ( 220 )  2010.01.29.
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 ( 732 )  KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Párizsik.

 ( 111 )  200.801

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00126

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  X-Centrum Nonprofit Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.802

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03308

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Éva jogtanácsos, Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

 ( 111 )  200.804

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03708

 ( 220 )  2009.12.19.

 ( 732 )  Kapos Bróker Befektetési Tanácsadó Kft., Kaposvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3 Kéz- lábápolással, műköröm építéssel kapcsolatos termékek, kozmetikumok, különböző olajok erre a célra;

csiszológyűrűk, paszták borotvaszíjakhoz; körömlakkok, körömbőr olajok, körömbőr oldó folyadékok, lakkjavító

tollak; lakklemosók, folyadékokporcelántechnikához, tapadást biztosító folyadékok, UV fényre kötő folyadékok,

tisztító folyadékok; köröm előkészítő anyagok, töltés segítő folyadékok, tapadást elősegítő folyadékok, primer

ceruzák, körömápolók: patakrémek, patalakkok; talpreszelők,sarokreszelők, tippek (műköröm), tip ragasztó,

henna olajok, herma paszták; kozmetikumok: arckrémek, arclemosók, aromaterápiás olajok, teafa olajok,

fürdősók, hajolajok, masszázsolajok, samponok, testápolók, tusfürdők, kozmetikai bőrápoló szerek,gyógynövény

alapú szappanok, fürdősók nem gyógyászati használatra, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, paraffin kéz-

és lábápolásra, tyúkszem eltávolító készítmények; kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai krémek,

kozmetikai pakolások,kozmetikai szerek, lemosó szerek kozmetikai használatra, mosdószappanok, ragasztószerek

műszempillákhoz, műszempilla; zselék és porcelánporok műköröm építéshez és díszítéshez; műköröm díszítők;

törtkagylók, csillámporok, 3D díszek üvegből, műanyagból,selyemből, lágydíszek, gyöngyök, egyéb ilyen jellegű

körömdíszítők, műköröm díszítésre használt eszközök: pontozók, fogók, teflonsablon műköröm építéshez,

 selyemszálak zselémegerősítő technikához.

8 Bőrcsipeszek (manikűrkészletben), körömcsipeszek, körömvágók (elektromos és nem elektromos),

manikűrkészletek (elektromos és nem elektromos), ollók, pedikűrkészletek, körömfényesítők (elektromos és nem

elektromos), körömreszelők (elektromos és nemelektromos), fenőszíjak bőrből, fenő-eszközök, műszertartó

állványok, pedikűr- manikűrkészletek eszközei külön- külön: talpkések, tamponálótűk, manikűrreszelők,

körömcsípők, bőrollók, körömollók, fecskeollók, szemzők, lencsék, sarokkések, tyúkszemkések,kaparók,

 ujj-közötti kések, vésők, pedikűrreszelők, lándzsák, körömfaragók.

11 Kéz- és lábápolásra használatos gépek: paraffingépek, gyantamelegítők, kéz és lábáztató- melegítő gépek

(vízmelegítő készülék), porelszívós kéztámaszok; asztali lámpák világításra, ultraibolya sugárzók- UV-lámpák

 nem gyógyászati használatra, UVfénycsövek, sterilizátorok, csírátlanító készülékek.

16 Ecsetek porcelán- és zselé technikához, díszítőecsetek, kozmetikai kendők papírból, sablonok műköröm

építéshez (papíráruk), körömvég-sablonok, ujjvédő szalagok papírból, zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból, papírtörlők.

 18 Kozmetikai táskák.

 20 Kéz- lábápoló, műköröm építő szalonok speciális bútorai; kéztámaszok.

21 Bőr fényesítéshez flakonok (palackok), kesztyűk és lábtyűk paraffinos ápoláshoz, kozmetikai eszközök,

körömkefék, porcelántálkák, üvegtálkák, műanyag tálkák, kozmetikai eszközök, gyakorló kezek és tipek,

 lábujjszétválasztók, tiptartók, műanyag dobozok éstartók.

 25 Pólók, törülközők textilanyagból, kötények (ruházat).

 ( 111 )  200.806

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03711

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 732 )  Target Kraszi Borászati Kft., Somlószőlős (HU)

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

 ( 541 )  Bálint pince

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  200.808
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 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03504

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Rév-Drót Ipari és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  EURO-MIX 50

 ( 511 )  6 Erősítő, merevítő anyagok fémből betonhoz; acélhuzalok; fémhuzalok.

 ( 111 )  200.809

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02492

 ( 220 )  2009.08.31.

 ( 732 )  ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.810

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02699

 ( 220 )  2009.09.22.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.811

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03511

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Repeta Menü Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Készétel házhoz szállítás.
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 ( 111 )  200.812

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03503

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Shiraz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.814

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 01683

 ( 220 )  2009.06.11.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  EXCEDRYNIL

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek;

ragtapaszok, sebkötözőanyagok; fogtömő anyagok, fogorvosi viaszok; fertőtlenítőszerek, készítmények kártevők

 pusztítására: fungicidek, herbicidek.

 ( 111 )  200.815

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02295

 ( 220 )  2009.08.06.

 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek és ezek ízesített változatai.

 ( 111 )  200.816

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02700

 ( 220 )  2009.09.22.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.831

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00277

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  VARGUDON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.832

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 05 01445

 ( 220 )  2005.04.21.

 ( 732 )  Szakál Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MAGYAR KONYHA

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.833

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00058

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Volánpack Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  FITOKONDI TERMÉKCSALÁD

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 111 )  200.834

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03045

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Bors Ildikó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Gábor, dr. Bíró - dr. Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők, papucsok.

 ( 111 )  200.835

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02433

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Alba Regia Táncegyesület, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

 ( 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; fényképek; dossziék [papíráruk]; fényképtartók; fóliatasakkasírozók, laminálók [irodai

cikkek]; formanyomtatványok, űrlapok; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások;

hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; irodai felszerelések, a bútorok

kivételével;írófelszerelések; írószerek; jegyek; karakterek [számok és betűk]; klisék, nyomódúcok; levelezőlapok;

levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; pecsétbélyegek;

 poszterek; prospektusok; tollak [irodaicikkek].

25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; egyenruhák; felsőruházat; jelmezek; melegítők, szvetterek; pólók; ruházat,

 ruhaneműk; sapkák.

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

lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; hangversenyek szervezés éslebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,kiállítások]; oktatás;

oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok; szabadidős szolgáltatások nyújtása;

szemináriumok rendezése ésvezetése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi

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

leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziósszórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; videofilmezés; videofilmgyártás; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  200.836

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03633

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  Új Rézkatlan Pálinkás Kft., Salgótarján (HU)

 ( 740 )  dr. Kárpáti Margit, Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rézkatlan

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

 32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
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 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  200.837

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02834

 ( 220 )  2009.10.02.

 ( 732 )  Rétköz Ingatlan Stúdió Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  RÉTKÖZ INGATLAN STÚDIÓ

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

 37 Építkezés; javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  200.838

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03046

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Bors Ildikó, Diósd (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Gábor, dr. Bíró - dr. Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők, papucsok.

 ( 111 )  200.839

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03036

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Khell-Food Kereskedelmi, Ipari, Szolgáltató és Számviteli Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Kenyér, szendvics; pékáruk; szendvics bagettek; töltött zsemle és más töltött vagy töltetlen pékáruk; tartósított,

szárított, főzött, friss gyümölcsök és zöldségek; hús, hústermékek, kolbászáruk, baromfi, hal, vad és abból

készített termékek; mártások;fűszerek; kötőanyagok; kevert masszák; emulgeátorok; sütőporok; kovász;

maltodextrin; víz; keményítő; keményítő termékek hozzáadásával készült gabonakészítményekből álló termékek;

édestészta; tésztafélék; édességek; liszt; gabona félékből készültelőkészítmények; süteménymasszák; sütemények;

kekszek; torták; cukrászsütemények; szószok; fűszerek; zselék; lekvárok; gyümölcslevek; saláták; tojások; tej és

tejtermékek; savanyúságok; szárnyas készítmények; burgonya alapú snack ételek; kávé; tea;kakaó; cukor; rizs;

tápióka; szágó; kávépótló szerek; fagylaltok; jégkrém; méz; kakaó; vagy csokoládé alapú italok; kenyér;

 palacsinták; spagetti.

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

 szénsavmentes üdítő italok.

43 Szendvicsbárok; bárok; söröző; vendéglátás kávézóban; bárok és sneck bárok; pubok; borbárok; éttermek;

kávéházak; gyorséttermek; gyors ételt kiszolgáló üzletek; ételek, italok készítése és szállítása; éttermek, bárok

vendéglők vezetéséből állótevékenység; ételek és üdítő készítmények elosztásával kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátóipari szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatásából álló tevékenység; élelmezés és vendéglátás

 területén végzett tevékenység; catering; menzák.

 ( 111 )  200.840

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02635

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  UNISZESZ

 ( 511 )  30 Cukor, cukorka, édesipari termékek.

 33 Szeszes italok.

 ( 111 )  200.841

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03048

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Dumaszínház Kulturális Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dumaszínház

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

 ( 111 )  200.842

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 01233

 ( 220 )  2009.04.27.

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

 ( 541 )  Crater

 ( 511 )  12 Kizárólag kerékpárok és kerékpár alkatrészek.

 ( 111 )  200.843

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03566

 ( 220 )  2009.09.21.

 ( 732 )  Helikon Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 41 Könyvkiadás, folyóirat kiadás, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető

 elektronikus publikációk (nem letölthető), hangzó anyagok, és hangoskönyvek kiadása.

 ( 111 )  200.844

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 02864

 ( 220 )  2009.10.05.

 ( 732 )  HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MUZSIKA TV

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

 38 Távközlés.

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

A rovat 118 darab közlést tartalmaz. 
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