
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  194.713

 ( 151 )  2010.06.24.

 ( 210 )  M 07 01865

 ( 220 )  2007.05.18.

 ( 732 )  EVM Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok, mosó- és mosogatószerek, textilöblítők; tisztító-,

fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

 ( 111 )  200.260

 ( 151 )  2010.05.11.

 ( 210 )  M 08 03926

 ( 220 )  2008.12.22.

 ( 732 )  CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 541 )  Optimus

 ( 511 )  3 Mosóporok és folyékony mosószerek, ruhaöblítők.

 ( 111 )  200.700

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03301

 ( 220 )  2009.11.12.

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

 ( 740 )  Lárhen Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 2 Festékek, valamint festőanyagok; színezőanyagok; porfestékek; pigmentek, hígítóanyagok festékekhez.
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17 Szigetelőanyagok, valamint habosított polisztirolból készült termékek; üveggyapot szigetelési célokra;

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

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

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing, kereskedelmi hálózatok, valmaint franchise

 rendszerek működtetése.

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

 ( 111 )  200.701

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03306

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  JCQ Hungary Kft., Győr (HU)

  
( 591 )

 ( 511 ) 11 Fénycsövek; fénycsövek világításra; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák

karácsonyfához, elektromos; lámpák világításra; reflektorok; világító berendezések és készülékek; világító

házszámok; villanykörték; villanykörték,elektromos; égőfejek lámpákhoz; égők; zseblámpák elektromos; LED

 fényforrások.

 ( 111 )  200.702

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03299

 ( 220 )  2009.11.12.

 ( 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.

42 Adatfeldolgozó programok létrehozása és az internet számára történő szoftverfejlesztés, weboldalkészítés,

szoftverüzemeltetés, aktualizálás, adatbankok fejlesztése és telepítése, internetalapú vásárlási rendszerek

 fejlesztése, informatikaiszaktanácsadás, számítógépes rendszerek felügyelete és távfelügyelete.

 ( 111 )  200.703

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03510

 ( 220 )  2009.12.02.

 ( 732 )  Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sándor Róbert, Budapest

 ( 541 )  GOVINDA

 ( 511 ) 43 Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;
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motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák;önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások;

székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;táborhelyek hasznosítása;turistaházak; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  200.704

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03509

 ( 220 )  2009.12.02.

 ( 732 )  Travelcity.hu Utazási Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 39 Utasszállítás; utazások szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban. 

 ( 111 )  200.705

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03502

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Miskolci Likőrgyár Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.706

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03508

 ( 220 )  2009.12.02.

 ( 732 )  Kőröstej Kft., Kőröstetétlen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek, sajt.

 ( 111 )  200.707

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03696

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  Sima Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 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;ételízesítők; jég.

 ( 111 )  200.708

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03089

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Szép Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  200.709

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03710

 ( 220 )  2009.12.21.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  200.710

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03709

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 732 )  Horváth József, Fertőrákos (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Tibor, Budapest

 ( 541 )  Ráspi

 ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; alkoholos eszenciák;

alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek *; arak [rizspálinka]; borok;

curacao; cseresznyepálinka; égetettszeszesitalok; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; gin;
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gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok *;

körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; pálinkák, brandyk;rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok;

 vodka; whisky.

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

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

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

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

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  200.711

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03090

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  Szép Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.712

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03092

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  PolyMaster, a polymerszál erősítésű beton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, polymer-szál erősítésű beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.713

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03098

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  ShotMaster, a lőttbeton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, lőtt beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.714

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03100

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  TimeMaster, a garantált kötésidejű beton
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 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, garantált kötésidejű beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.715

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03693

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  OPTIGÉP KFT, Békés (HU)

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

 ( 541 )  PSM

 ( 511 )  7 Gépek és nem kézi működtetésű eszközök, különösen napraforgó betakarító adapter szárzúzóval.

 ( 111 )  200.716

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03694

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  OPTIGÉP KFT, Békés (HU)

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

 ( 541 )  OPTIGÉP Kft.

 ( 511 )  7 Gépek és nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök.

 ( 111 )  200.717

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03695

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  OPTIGÉP KFT, Békés (HU)

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

 ( 541 )  OptiSun

 ( 511 )  7 Gépek és nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, különösen napraforgó betakarító adapter.

 ( 111 )  200.718

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03692

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  OPTIGÉP KFT, Békés (HU)

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

 ( 541 )  OptiCorn

 ( 511 )  7 Gépek és nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök, különösen kukorica betakarító adapter.

 ( 111 )  200.719

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03296

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  Budavári Labirintus Kiállításszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Nagylabirintus

 ( 511 )  35 Reklámozás.

41 Fényképészet, filmgyártás, fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások),

 szórakoztatás, videofilmezés,videofilmgyártás.

 ( 111 )  200.720

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03295

 ( 220 )  2009.11.12.

 ( 732 )  Biocon Hungary Higiéniai és Környezetbiológiai Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  200.721

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03294

 ( 220 )  2009.11.12.

 ( 732 )  HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ENEO Alternatív energiák az építőiparban nemzetközi szakkiállítás

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

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

 ( 111 )  200.722

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03292

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 732 )  PontAutó Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  200.723

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03291

 ( 220 )  2009.11.11.

 ( 732 )  VIACOM International Inc., New York, New York (US)

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

 ( 541 )  DORA A NAGY FELFEDEZŐ
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 ( 511 ) 18 Esernyők, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák,

 ruhatartó zsákok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger alakú vászontáskák, strandtáskák.

25 Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruházat, övek, shortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbeli, fejkendők,

pulóverek, Halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jelmezek, női ruhák, kesztyűk,

tornanadrágok, fülvédők, sálak, pizsamák,nadrágok, ingek, pólók, síruhák, pantallók, napellenzők, nadrágtartók,

 magas nyakú pulóverek, alsónemű, mellények, melegítők, fejfedők.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, darts, babák, felfújható játékok, plüss babák, plüss játékok,

mozgó játékfigurák és ezek tartozákai; CD-ROM-mal működő videojáték gépek, hangjelzés játékgépek,

társasjátékok; sportcikkek, nevezetesengolfütők, baseball labdák, lapátlabdák, (paddle ball), készségfejlesztő

 labdák, baseball ütők, karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális szolgáltatások,

így rádió- és televízió műsorok készítése, filmgyártás és élő szórakoztatás, animációs filmek, televíziós

programok készítése; mozi- és TVstúdiók szolgáltatásai, mozik szórakoztató szolgáltatásai, televíziós

szórakoztatás, így élő szórakoztató műsorok és bemutatók; könyvkiadás, képes újságok és folyóiratok kiadása;

tájékoztatás az ügyfelek szórakoztató szolgáltatásairól a különbözőfelhasználóknak a világhálón, az interneten

vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncműsorok, zenés műsorok és video díjátadó műsorok készítése;

vidám műsorok, élő közönség előtt zajló játékok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételrőltörténő

közvetítése; élő koncertek; televíziós hírműsorok; tehetségkutató vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadó

események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása;

 szórakoztatássalkapcsolatos tájékoztatás a számítógépes világhálón keresztül.

 ( 111 )  200.724

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 02898

 ( 220 )  2009.10.07.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.725

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 02896

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  CVaudit Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

 üzletvezetési konzultáció; üzletszervezési tanácsadás.
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45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; személyes

 háttéradatok vizsgálata.

 ( 111 )  200.726

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03107

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Fűtésenergia Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete [irányítás], vízszigetelés [építőipar], szigetelési

 szolgáltatások [építés].

42 Energiatakarékossági tanácsadás, műszaki szakértői tevékenység, műszaki tervtanulmányok készítése,

 szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  200.727

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03093

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  LightMaster, a könnyűbeton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, könnyűbeton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.728

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03094

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  HydroMaster, a vízzáró beton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, vízzáró beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.729

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03607

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  International Fashion Design Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )  25 Ruházat, cipő, kalap.

 ( 111 )  200.730

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03095

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  HomeMaster, a készre kevert beton magánépítők részére

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, magánépítők készre kevert betonja.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.731

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03096

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  FillMaster, a kitöltő beton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, kitöltő beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.732

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03097

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  SteelMaster, az acélszál erősítésű beton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, acélszál erősítésű beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.733

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03493

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Jitti Közlekedési Információ Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bohus László ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Jitti

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; közlekedési információ.

 ( 111 )  200.734

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 02995

 ( 220 )  2009.10.15.
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 ( 732 )  Hogyinszki László, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, illóolajok, masszázsolajok

kozmetikai célokra, test-és szépségápoló szerek -arctisztító maszkok, mosakodó és tusoló gélek, -krémek,

-szappanok és -olajok, dezodorálószerekhumán használatra (parfümök), bőrápolószerek, arc-, bőr- és testápoló

krémek; tisztítószerek a test- és szépségápolásra; főként a nem gyógyászati adalékok fürdővízbe, fürdőolajok és

 fürdősók, illóolajok.

30 Élelmiszerek, tea, gyógyteák nem orvosi célokra; kakaó, cukor, természetes édesítőszerek, rizs, kávé,

kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, müzli, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

 méz, sütőporok; különösen só, fűszeres mártások;fűszerek; különféle édes és sós teasütemények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások

 összességében a 3. és a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  200.735

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03494

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Soyal

 ( 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; elektromos zárak, síktapadó

 elektromágneses zárak.

 ( 111 )  200.736

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 08 00746

 ( 220 )  2008.03.05.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  7games

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító

eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkáltüveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-

 és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 38 Távközlés.

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 )  200.737
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 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03106

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

 keltetőgépek.

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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 38 Távközlés.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, biztonsági

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  200.738

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03105

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek.

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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 38 Távközlés.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, biztonsági

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  200.739
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 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03104

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Viszlainé Kovács Erika, Budapest (HU)

  
( 591 )

 ( 511 )  9 Hanghordozók; CD-k.

 25 Ruházati termékek; pólók; kalapáruk.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; könyv- és zeneműkiadás;

lapkiadás; egyéb kiadói tevékenység; színházi produkciók; élő előadások bemutatása; szabadidős szolgáltatások

nyújtása; rádió- és televízió programokkészítése; rádiós szórakoztatás; szórakoztató és kulturális programok

rendezése; zenei előadások; táncelőadások; bábelőadások; színpadi rendezvények; előadóművészek

szolgáltatásai; zene összeállítása; képzőművészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvánosbemutatása kulturális vagy

 oktatócélból.

 ( 111 )  200.740

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03608

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  International Fashion Design Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházat, cipő, kalap.

 ( 111 )  200.741

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03297

 ( 220 )  2009.11.12.

 ( 732 )  Washingtonstar Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.742

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03008

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Sugarbird Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  COVERGIRLS

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsóneműk; bodyk [alsóruházat]; cipőfelsőrészek; cipők ;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; fejfedők [kalapáruk]; fejszalagok[ruházat]; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fülvédők

[ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; fürdősapkák;

fürdőszandálok, fürdőcipők; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk;ingek; ingelők,

ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsóneműk; jelmezek; kabátok; kalapok; kamásnik

[bokavédők]; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; készruhák; kézelők
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[ruházat]; kombinék [alsóneműk];kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények [ruhaneműk]; kötöttáruk; lábbeli

felsőrészek; lábbelik *; lábszárvédők, kamásnik; levehető gallérok; magas szárú cipők; matrózblúzok; melegítők,

szvetterek; mellények; melltartók; muffok, karmantyúk [ruhaneműk];munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr

ruházat; művésznyakkendők; nadrágok; nem elektromosan fűtött lábmelegítők; női ruhák; nyakkendők;

nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemőknek;

pelerinek;pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat *, ruhaneműk *; ruházat

gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipők; sportlábbelik;

sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;szandálok; szemellenzők [sapkán]; szoknyák; tarka selyemkendők

[nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához]; térdnadrágok; tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek

 vízisieléshez; övek(ruházat).

35 Hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; kirakatrendezés; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból;

 reklámanyagok (röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás.

 ( 111 )  200.743

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03592

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  GáborBor Bor Szakkereskedő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kratochwill György ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.744

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03597

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Ve-Falko Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 35 Internetes kereskedelem.

 ( 111 )  200.745

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 09 03604

 ( 220 )  2009.12.10.
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 ( 732 )  Horváth Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

 kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  200.746

 ( 151 )  2010.07.22.

 ( 210 )  M 09 03594

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  30 Élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz.

 ( 111 )  200.747

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00016

 ( 220 )  2010.01.06.

 ( 732 )  Kia Motors Corporation, Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  37 Járművek karbantartása, járműjavítás.

 ( 111 )  200.748

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00025

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  IntelliMed Hungária Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Távközlés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás

[távközlési szolgáltatás]; elektromos levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása

 adatbázisokhoz.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; számítógép programok

adatainak és adatoknak az átalakítása;számítógép programok installációja; számítógép programok sokszorosítása;

számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépesrendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok
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korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; adatok

vagy dokumentumok átlakításafizikai médiumból elektronikus médiumba; hálózati kiszolgálók [web szerverek]

 bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; műszaki kutatás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgygógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások;

 egészségügyi szolgáltatások;egészségügyi berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  200.749

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00026

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  Juhos Andrea, Úrhida (HU)

 Forgó Zoltán, Kerekegyháza (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; ecstek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.750

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00018

 ( 220 )  2010.01.06.

 ( 732 )  Syngenta Participations AG, Basel (CH)

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

 ( 541 )  FIX-PRO

 ( 511 ) 5 Mezőgazdaságban, kertészetben és erdőgazdaságban használatos vegyszerek, kártékony állatok elpusztítására

 szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  200.751

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00020

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  T.H.L. Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  200.752

 ( 151 )  2010.07.08.

 ( 210 )  M 10 00021

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  200.757

 ( 151 )  2010.07.14.

 ( 210 )  M 07 01555

 ( 220 )  1996.04.01.

 ( 732 )  Baxter International Inc., Deerfield, Illinois (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MINI-BAG

 ( 511 ) 10 Előkevert folyadékokat és/vagy gyógyszereket tartalmazó tartályok, ampullák, csövek, gyógyszer

 újraegyesítésére alkalmas eszközök és berendezések továbbá szerelvények ezekhez a termékekhez.

 ( 111 )  200.785

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00157

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés, rádió,- vagy televízió-műsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  200.786

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00158

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Hair-Line Kft., Törökbálint (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.

 ( 111 )  200.787

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00165

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Doroszlay László, Üröm (HU)

 Doroszlay Ivett, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  200.788

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00161

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

 ( 541 )  HORDÓ GYÖNGYE

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  200.789

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00147

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Lin Weikai, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  K.STAR

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1111



 ( 511 )  24 Ágy- és asztalneműk.

 ( 111 )  200.790

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00146

 ( 220 )  2010.01.20.

 ( 732 )  Gál Ildikó, Győr (HU)

 Ternyák Csaba, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Berger Adrián ügyvéd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.791

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03135

 ( 220 )  2009.10.29.

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

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

 ( 541 )  AFRICANA

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.792

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03740

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Kes-Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné Faber Enikő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  12 Közúti gépjárművek; gépjármű karosszériák; pótkocsik; közúti jármű alkatrészek.

35 Gépjárművek és alkatrészeinek kereskedelme; motorkerékpárok és alkatrészeinek kereskedelme; ügynöki

nagykereskedelem; háztartási cikk nagykereskedelem; vegyes termékkörű nagykereskedelem; piaci

 kereskedelem; nem bolti piaci kiskerekedelem; egyébháztartási cikk kiskereskedelem.

 37 Gépjárműjavítás, -karbantartás; motorkerékpár javítás, -karbantartás.

 39 Gépjárműkölcsönzés.

 42 Máshova nem sorolható tudományos, műszaki szakmai tevékenység.

 ( 111 )  200.793

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03735

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Címkék nem szövetből; csomagolópapír; dossziék (papíráruk); füzetek; könyvecskék, füzetek; könyvek;

könyvjelzők; levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak letéphető lapokkal, efemeridák; nyomtatott órarendek,

menetrendek; tolltartók; öntapadó címkék;üdvözlőlapok/kártyák; zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból.

 21 Bögrék; fogkefék.

28 Babaágyak; babaházak; babaruhák; játékbabák; játékkártyák; kirakók játékok [puzzle]; labdák

 labdajátékokhoz; társasjátékok.

 ( 111 )  200.795

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 09 02927

 ( 220 )  2009.10.08.

 ( 732 )  Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, Bécs (AT)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  200.797

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 09 02508

 ( 220 )  2009.09.02.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Pilisszentiván (HU)

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.
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 45 Biztonsági szolgáltatások, személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  200.798

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 09 02510

 ( 220 )  2009.09.02.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Pilisszentiván (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 Biztonságtechnikai beléptető és munkaidő nyilvántartó berendezések és szoftvereik; ujjlenyomat olvasó

 berendezések és szoftvereik.

 ( 111 )  200.799

 ( 151 )  2010.07.16.

 ( 210 )  M 09 02725

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs

szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és működtetése; internetes tartalomszolgáltatás,

 képek, cikkek továbbítása internetútján.

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

 ( 111 )  200.803

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00570

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  LILASEPT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.805

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00572

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ILLISEPT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.807

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00181

 ( 220 )  2010.01.22.
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 ( 732 )  AVANA Egyesület Bódi Ildikó címén, Salgótarján (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek; eszmecserék, tanácskozások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások; versenyek szervezése

(oktatás és szórakoztatás); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése

és lebonyolítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nemreklámcélú); üdülőtáborok

szolgáltatásai [szórakoztatás); előadóművészek szolgáltatásai; filmszínházi előadások; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impesszáriók szolgáltatásai]; színházi

 produkciók;szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték; élő előadások bemutatása.

 ( 111 )  200.817

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00182

 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Maxlicit System Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  
( 546 )

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.818

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00380

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.819

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00571

 ( 220 )  2010.02.22.
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 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ILLEGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.820

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00573

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  EGILL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.821

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00379

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.822

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00377

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok; bundás burgonyaszeletek;

 sültburgonya, chips; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; étkezési zsírok; spirálburgonya; spirál chips.

43 Vendélátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatások); büfékocsi szolgáltatás; gyorséttermek;

hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek;

 önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  200.823

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00180
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 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Fitt-Lesz Wellness Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Dió,feldolgozott, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcskonzervek; gyümölcssaláták; gyümölcs szeletkék, apró,

halkonzervek, hús, joghurt, kakaóvaj, kandírozott(cukrozott) gyümölcsök, kefír, lekvár, levesek, mandula, darált

sajtok, tej, tejes italok, főkénttejet tartalmazó, tejsavó, tejtermékek, tojások, tojáspor, vaj, zöldségek, főtt,

 zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez, zöldségsaláták.

30 Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládéalapu

italok, díszek süteményekhez, fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemények/torták, ízesítőszerek, jeges tea,

jégkrémpor, kakaó, kakaó alapú italok, kakaótejesital, karamellák (cukorkák), kávé, kekszek, kenyér, ketchup,

kétszersültek, kekszek, lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek, majonéz, mandulás cukrászkészítmények, marcipán,

méz, mustár, müzli, palacsinták, pizzák, piskóták, pudingok, rizs, sóskekszek, spagetti sütemények, süteménypor,

süteménytészta(pép, formázható), sütésre szolgáló anyagok, élelmiszerek sütéshez, főzéshez, szendvicsek,

 édesítőszerek,(természetes-), tea, tea alapú italok, zsemlemorzsa, zsemlék.

32 Ásványvizek, ásványvizek(italok), alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyümölcslevek,

izotóniás italok, készítmények italok előállításához, limonádék, paradicsomlevek, szénsavas italok, szörpök

 italokhoz.

 ( 111 )  200.824

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00177

 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; abroncskarimák járművekhez; abroncsok

járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; dísztárcsák (kerekekre); fékek járművekhez; futófelületek

járművekhez (traktor típusú vagy lánctalpas);futófelületek újrafutózáshoz; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi

lengéscsillapítók; gumiabroncsok; javítókészletek belső gumiabroncstömlőkhöz; jármű gumiabroncsok;

járműkerekek; kerékagyak járművekhez; kerékkiegyenlítő súlyok; pneumatikus gumiabroncsköpenyek; szelepek

 járműabroncsokhoz; tömlőnélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok

(újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); járműjavító műhelyek, karbantartás; járműjavítás;

 járművek karbantartása; járművektisztítása; gumiabroncs javítás; keréktárcsa javítás; gumiabroncs felmérés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;

raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása; gumiabroncs tárolás; kerék szállítás;

 gumiabroncs szállítás, keréktárolás.

 ( 111 )  200.825

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00176

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  3.D.Racing Autósport Egyesület, Máriahalom (HU)

 ( 740 )  Hermann Károly, Máriahalom
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( 546 )

 ( 511 )  9 Film.

 25 Ruházati cikkek.

 35 Reklám.

 41 Túra szervezése.

 ( 111 )  200.826

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03166

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Enyedi Ferenc, Tököl (HU)

 Szokolai Géza, Ságvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlan bérbeadás, pénzügyi tanácsadás.

37 Építészeti generál-kivitelezés, építészeti folyamatok irányítása, épület karbantartás, gépészeti üzemeltetés és

 karbantartás.

42 Projekt folyamat tervezése és projekt menedzsment, építészettel és kivitelezéssel összefüggő tervezési

 szolgáltatás, üzleti-modell tervezés, minőségbiztosítási-rendszer tervezés.

 ( 111 )  200.827

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03565

 ( 220 )  2009.12.08.

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok; mindezek olasz importbólszármaznak.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak

más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok; mindezek olasz

 importból származnak.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; mindezek olasz importból származnak.

 ( 111 )  200.828

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03758

 ( 220 )  2009.12.29.

 ( 732 )  Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd), Hergiswil (CH)
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 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DUCK POWER WHITE & BRIGHT

 ( 511 )  3 Tisztító-, fényesítő-, súroló és csiszolószerek; lefolyótisztító-szerek; szappanok; mosószerek.

 ( 111 )  200.829

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03760

 ( 220 )  2009.12.30.

 ( 732 )  Biomark Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi 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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  200.830

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 06 01750

 ( 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 online gazdasági újság

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

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

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

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadásgazdasági 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.

 ( 111 )  200.845

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03254

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 732 )  PSZ.Hu Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 39 Utazásszervezés.

 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  200.846

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03463

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Ördög Ferenc, Ráckeresztúr (HU)

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

 ( 541 )  Manna Milu

 ( 511 )  5 Vitaminkészítmények; gyógynövények; nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra.

 30 Ízesítőszerek, továbbá ételízesítő; tea készítmények.

 35 Kereskedő ügyletek, reklám- és marketingtevékenység.

 ( 111 )  200.847

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03457

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  EST Media Group Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fillinger György, Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ezeröcsi

 ( 511 )  35 Rádiós reklámozás, online hirdető tevékenység számítógépes hálózaton.

 38 Rádióadás.

 ( 111 )  200.848

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03455

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Vas Népe Reklám-Propaganda és Kiadói Bt., Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Forstóber Gábor ügyvéd, Szombathely

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.849

 ( 151 )  2010.07.19.
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 ( 210 )  M 09 03670

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Tiara Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csendes Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok ( sörök kivételével).

 ( 111 )  200.850

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03666

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Yi Xiu Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Nyomtatványok; árusításhoz használatos katalógusok, címkék, kártyák, csomagolópapírok, dobozok, zacskók,

 zsákok.

 25 Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi üzletszervezés és üzletvezetés.

 ( 111 )  200.851

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03665

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Raiffeisen Rendszeres Megtakarítási Program

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
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 számlakivonatok összeállítása; televíziós reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási

szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses

 hitelnyújtás; életbiztosítás; telebank szolgáltatások;terhelőkártya-szolgáltatás.

 ( 111 )  200.852

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 09 03652

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.853

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00486

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)

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

 ( 541 )  HAJDU-megújuló energiával

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

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

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

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

 ( 111 )  200.854

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00273

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Károly Róbert Pincészet Kft., Gyöngyös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  200.855

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00269

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Biropharma Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivő, S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AWGE

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; különösen immunterápiás szerek, immunstimuláns szerek,

 rákellenes gyógyszerek és rákellenes terápiás szerek.

 ( 111 )  200.856

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00091

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.857

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00090

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.858

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00089

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.859

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00088

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZERETEM A TESTEM

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.860

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00087

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A CÉG HANGJA

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

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

 ( 111 )  200.861

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00085

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZ ÉV HANGJA

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.862

 ( 151 )  2010.07.19.

 ( 210 )  M 10 00082

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  Vicai Olivér, Kalocsa (HU)

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

 ( 541 )  BIYOVIS

 ( 511 )  3 Kozmetikai bőrápoló szerek; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek, hajmosó szerek.

5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; diétás anyagok; rostkoncentrátum; gyógyteák, herbateák; vitaminkészítmények.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök; mágnesterápiás eszközök; derékövek, térdpántok gyógyászati

 használatra.

 11 Levegőtisztító készülékek; víztisztító és szűrő berendezések; egészségügyi berendezések.

35 Multilevel marketing üzleti szolgáltatások az egészség, szépségápolás és táplálkozás terén; telefonos és postai

megrendeléses kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógusos kiskereskedelmi szolgáltatások valamint elektronikus

kiskereskedelmi szolgáltatások;mindezek az általános árucikkek, nevezetesen tisztítószerek, vízkő eltávolítására

szolgáló készítmények, szappanok, gyógyszappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai bőrápoló szerek,

kozmetikai krémek, kozmetikai szerek, sminkeltávolító termékek,hajmosó szerek, fogkrémek, gyógyászati

használatra szolgáló egészségügyi készítmények, diétás anyagok, ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok,

gyógyteák, vitaminkészítmények, gyógyászati készülékek és eszközök, mágnesterápiás eszközök,levegőtisztító

készülékek, víztisztító és szűrő berendezések, ékszerek, órák, fém kulcstartók, könyvek, tollak (irodai cikkek),

táskák, esernyők, kulcstartók, névjegytartók (kártyatartók), textil arctörülközők, ruházati cikkek, ivólevek

 területén;segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletvezetési konzultáció; üzletszervezési tanácsadás.

 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; szakmai képzés.

 44 Egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  200.865

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00011

 ( 220 )  2010.01.06.

 ( 732 )  DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  DERMA-ART
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok,

 kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények;gombaölő szerek (fungicidek).

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

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

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

 kutató szolgáltatások.

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  200.866

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00196

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Fehéri Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Trófea Grill Étterem Rendezvényszervezés

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

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

 43 Vendéglátás, élelmezés.

 ( 111 )  200.867

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00195

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Takáts Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  MOCZNIK

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.868

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00604

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Demján Sándor, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Prima Primissima

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing.

 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-,

sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények
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szervezése és lebonyolítása;kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói

 tevékenységek.

 ( 111 )  200.869

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00605

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  Demján Sándor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing.

 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-,

sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő rendezvények

szervezése és lebonyolítása;kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói

 tevékenységek.

 ( 111 )  200.870

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 10 00006

 ( 220 )  2008.05.02.

 ( 732 )  Promat UK Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

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

 ( 541 )  FENDOLITE

 ( 511 )  17 Szigetelőanyagok; tűzmentesítő anyagok; csomagoló, dugaszoló és lezáró anyagok.

19 Hang- és hő- vagy tűzszigetelő tulajdonságokkal rendelkező és felületek burkolására szolgáló nem fém

 építőanyagok.

 ( 111 )  200.871

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 09 03586

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Karmapa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Gergely, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  200.872

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 09 00936

 ( 220 )  2009.04.07.

 ( 732 )  Debrecen Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete Zsuzsa, dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Debrecen University Press

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  200.873

 ( 151 )  2010.07.21.

 ( 210 )  M 09 03177

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  Basf Hungária Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  1 Növényi növekedésszabályozó, lombtrágya.

 5 Gombaölőszer.

 ( 111 )  200.887

 ( 151 )  2010.07.26.

 ( 210 )  M 09 03462

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Dr JuGa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Uszodavíz és gyógyfürdővíztisztító-, kezelő-, és karbantartó vegyszerek.

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

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

 5 Uszodamedence és fürdőmedence víz-, és fertőtlenítő készítmények.

 42 Kozmetikai kutatás.

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
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 ( 111 )  200.891

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03215

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  200.892

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03629

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  Moneywheel Capital Inc, Panama (PA)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 111 )  200.893

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03214

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  200.894

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03625

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1129



  

( 546 )

 ( 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).

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.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31 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.

 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.895

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03621

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., Beijing, P.R. China (CN)

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

  
( 546 )
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 ( 511 ) 9 Számítógép perifériák; digitalizáló táblák (a szavak és kínai jelek az érintő képernyőre kézírással való bevitelére

szolgáló termékek); grafikus beviteli táblák (beviteli berendezés számítógépes grafikai célokra); digitalizáló

táblák számítógépekhez;grafikus táblák számítógépekhez; számítógépes adatbeviteli terminálok; központi

feldolgozóegység (CPU); számítógépek; sebesség ellenőrző berendezések járművekhez; felvett számítóges

programok; kamkoderek; szövegszerkesztők; felvett számítógép működtetésűprogramok; felvett számítógép

szoftverek; elektronikus tollak; számítógép monitorok; számítógép egerek; nyomtatók számítógépes

alkalmazásra; lapolvasók; elektronikus zseb fordítógépek; számítógépes notebook-ok; készenléti regiszterek;

elektronikusajtónyitó egységek; idő regisztráló szerkezetek; lyukkártyás berendezések; telefon berendezések;

grafikus rajzgépek; hordozható elektronikus könyv olvasók; az utakon használható monitorok; emberi arc

 felismerő berendezés; hordozható telefonok; kéziadó-vevők.

 ( 111 )  200.896

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03626

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 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).

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.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.897

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 09 03619

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  Rexall Sundown, Inc. (Florida államban bejegyzett cég), Ronkonkoma (US)

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

 ( 541 )  Osteo Bi-Flex

 ( 511 )  5 Vitaminok, ásványi anyagok, táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  200.898

 ( 151 )  2010.07.28.

 ( 210 )  M 10 00226

 ( 220 )  2010.01.27.

 ( 732 )  Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (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.

 ( 111 )  200.901

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 01707

 ( 220 )  2009.06.15.

 ( 732 )  Magister Media Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, detergensek, készítmények és

 anyagok mosodai célokra, szövetkondicionáló készítmények, parfümök.
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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).

 ( 111 )  200.902

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03436

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  Novatel Wireless, Inc., San Diego, (US)

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

 ( 541 )  MIFI

 ( 511 ) 9 Telekommunikációs berendezések, telefonok; vezeték nélküli távközlési eszközök, hálózatirányítási szoftver

hang- és adathálózathoz; GPS-rendszerek és eszközök alkatrészei; navigációs és helymeghatározó berendezések;

számítógépes szoftver, hardver ésförmver; elektronikus eszközök vagy azok szoftvere adat és/vagy hang

továbbítására vezeték nélküli vagy vezetékes hálózatban; vezeték nélküli adatmodemek, hordozható

útvonalválasztók (routers), kézi vezeték nélküli modemek és routerek, PC-kártyák ésvezeték nélküli átjárók

terminálok összekötésére számítógépes hálózaton, rádión vagy vezetékes hálózaton keresztül; vezeték nélküli

beágyazott modem modulok; számítógépes szoftver vezeték nélküli modemekhez, hordozható routerekhez és

vezeték nélküliátjárókhoz terminálok összekötésére számítógépes hálózaton, rádión vagy vezetékes hálózaton

keresztül; vezeték nélküli hírközlési eszközök vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások nyújtása egy vagy több

 eszközhöz; hordozható számítógépes hálózatirouterek, kézi vezeték nélküli számítógépes hálózati routerek.

38 Távközlési szolgáltatások, telefon, email, fax, adat és hálózati továbbítási szolgáltatások; távközlési hálózatok,

rendszerek és berendezések bérbeadása, bérlése és lízingelése; adatcsere szolgáltatások; adatátvitel távközlés

útján; üzenetközvetítésiszolgáltatások, hangposta szolgáltatások; adat hálózati szolgáltatások; internet- vagy

adatbázis-hozzáférés vezeték nélküli távközlés útján; navigációs rendszerek nyújtása távközlés útján; digitális

zene hozzáférés és szolgáltatás internet, távközlésvagy adatbázis útján; videokonferencia és videotelefon

szolgáltatások; keresőprogramok működtetése; számítógépes üzenet, adat és képtovábbítás; számítógépes

távközlési szolgáltatások; elektronikus postaszolgáltatások; a fentiekre vonatkozóinformációszolgáltatás; vezeték

nélküli távközlési szolgáltatások; hozzáférési ellenőrzési szolgáltatások, virtualizáció, azonosítás, távoli asztal

megoldások, távoli hozzáférési üzleti szolgáltatások, virtuális magánhálózat, SSL, adatvédelmi kódolás;titkosírás,

tanúsító hatóság, azonosítás kezelés, biztonságos web-szolgáltatás, tartalomszolgáltatás, virtuális asztal

szolgáltatások, email-szolgáltatások, szociális hálózati szolgáltatások, hely- és helyzet-meghatározási

 szolgáltatások és vezetéknélküli egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.903

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03636

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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( 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.

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék. 

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.904

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03648

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Diridári TV

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.905

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03641

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Boszorkánykonyha

 ( 511 )  35 Televíziós műsorok reklámozása, illetve promóciója.

 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.
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 ( 111 )  200.906

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 02640

 ( 220 )  2009.09.17.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Székely László, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok;

digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;egészség(védő) klubok [kondícionálás]; elektronikus desktop

kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése;

előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása;feliratozása (filmek-);

fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások

tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;

gyakorlatiképzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek

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

szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodaiszolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezésekkölcsönzése

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

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

 szolgáltatásai[szórakoztatás].

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

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

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

panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges-);
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szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

 ( 111 )  200.907

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03637

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  FEM HÁROM

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

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

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

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

 ( 111 )  200.908

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03639

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  FEM3

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék. 

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.909

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03644

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szívhez szól a nóta
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 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.910

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 07 00226

 ( 220 )  2007.01.25.

 ( 732 )  dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  ARANY CSOKITOJÁS

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

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

 ( 111 )  200.911

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03385

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.912

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03745

 ( 220 )  2009.12.23.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  ARIALZ

 ( 511 ) 5 Piperidin-származékok; acetilkolinészteráz gátló gyógyszerek; orális gyógyszerkészítmények; szilárd humán

orális gyógyszerkészítmények; tabletták, gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti

készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények;vegyi készítmények humán gyógyászati használatra; vegyi

 termékek humán gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  200.913

 ( 151 )  2010.08.02.

 ( 210 )  M 09 03546

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Tóth Gábor, Erdőkertes (HU)

 Heit Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  CONTACTPORT

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

 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
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 ( 111 )  200.918

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00457

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  DRIMEOL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.919

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00458

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  TALTRIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.920

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00459

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  WELNUR

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.921

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00460

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  XUCESS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.922

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00462

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  EMIFEM

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.923

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00464

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  FEMILUX
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 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.937

 ( 151 )  2010.08.09.

 ( 210 )  M 09 02302

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Kajszibarack pálinka.

 ( 111 )  200.938

 ( 151 )  2010.08.06.

 ( 210 )  M 09 02301

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  33 Szilvapálinka.

 ( 111 )  200.939

 ( 151 )  2010.08.06.

 ( 210 )  M 09 02303

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Meggypálinka.

 ( 111 )  200.940

 ( 151 )  2010.08.06.

 ( 210 )  M 09 03121

 ( 220 )  2009.10.28.

 ( 732 )  Tarpa Bio-manufaktura és Pálinkafőzet Kft., Tarpa (HU)

 ( 740 )  dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Pálinkából készült koktélok.

 ( 111 )  200.942

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 10 00105

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Somlai Tímea jogtanácsos, Budaörs

 ( 541 )  TESCO TRAVEL

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.943

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03517
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 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 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 kommunkiációs 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 )  200.944

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03516

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 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 kommunkiációs 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 )  200.945

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03514

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 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
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 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 kommunkiációs 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 )  200.946

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03523

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Demex-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DonDeme

 ( 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.

 ( 111 )  200.947

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03713

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 732 )  BLOGTER.COM Nemzetközi Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 111 )  200.948

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03522

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  AMARETTI Cukrászati Termelő és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Tamás, Zsidai & Szekfű Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás.

 ( 111 )  200.949

 ( 151 )  2010.08.10.
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 ( 210 )  M 09 03521

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Karsztvíz Kft., Oroszlány (HU)

 ( 541 )  WÍZZ

 ( 511 )  32 Ásványvizek.

 ( 111 )  200.950

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03316

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  200.951

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03513

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 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 kommunkiációs felületek biztosítása hírportálon; fotó-

és sajtótermékek online publikálásaa világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetítése az interneten;
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közérdekű információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus

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

 ( 111 )  200.952

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03515

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 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 kommunkiációs 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 )  200.953

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03113

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Kovács Antal Balázs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Lukács Nikolett, Székesfehérvár

 ( 541 )  FEZEN

 ( 511 )  38 Távközlés.

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

 43 Vendéglátás; (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.954

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03116

 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  OLDMAG Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek (magazin).

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

 38 Távközlés (internetes portál).

 ( 111 )  200.955

 ( 151 )  2010.08.10.
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 ( 210 )  M 09 03528

 ( 220 )  2009.12.03.

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

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIASAT2

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.956

 ( 151 )  2010.08.10.

 ( 210 )  M 09 03529

 ( 220 )  2009.12.03.

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

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIASAT3

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.958

 ( 151 )  2010.08.12.

 ( 210 )  M 10 00653

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  SANNELIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 161 darab közlést tartalmaz. 
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