
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 04 04012

 ( 220 ) 2004.09.29.

 ( 731 )  Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 07 04112

 ( 220 ) 2007.12.12.

 ( 731 )  Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaji eredetmegjelőlés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 08 02897

 ( 220 ) 2008.09.16.

 ( 731 )  Kenézy Kórház Rendelőintézet Efészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

 ( 541 ) MedHotel

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás, panziók, szállodai szolgáltatások, éttermek.

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

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

betegápolási szolgáltatások, egészségügyiszolgáltatások, fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás,

klinikák, kórházi szolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére,

 szanatóriumok.

 ( 210 ) M 09 02821

 ( 220 ) 2009.10.01.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mindenkinek van egy párja

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

  38    Távközlés.

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 09 02918

 ( 220 ) 2009.10.07.

 ( 731 )  Gelato-Mix Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kelemen György, Győr

 ( 541 ) Velencei Álom

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 09 03015

 ( 220 ) 2009.10.15.

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

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

 ( 541 ) BUDAVÁRI LABIRINTUS

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet, filmgyártás,

fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése, múzeumiszolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoztatás, videofilmezés,

 videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 09 03326

 ( 220 ) 2007.03.19.

 ( 731 )  ACCOR, Evry (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneskártyák; optikai kártyák; memóriakártyák; elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek előre

történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, amelyek minden típusú

alkalmazásban használhatók, különösen fizikai hozzáférés szabályozására, számítógépes rendszerekhez történő

hozzáférés szabályozására, hűségkártya-ellenőrzésre; szoftverek kereskedelmimegrendelések (vásárlások)

kezelésére; információ kezelésére szolgáló szoftverek adatbázisok létrehozására, kezelésére, frissítésére és

használatára, szoftver email-szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, szoftver számítógépes vagy adatátviteli

hálózathozvaló hozzáféréshez, nevezetesen (internet-típusú) kommunikációs világhálóhoz vagy (intranet típusú)

privát vagy speciális hozzáféréshez; számítógépes szerverek, számítógépes, teleinformatikai és telefonterminálok,

elsősorban(internet-típusú)kommunikációs világhálóhoz vagy (intranet típusú) privát vagy speciális

hozzáféréshez; számítógép perifériák, beleértve számítógép képernyőket; modemek; csatlakozók kommunikációs

hálózathoz, nevezetesen számítógépes vagytelefonhálózathoz; eszközök kommunikáció közlésére és fogadására;
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interaktív számítógépes berendezések; számítógépes hálózatok, különösen helyi számítógépes hálózatok, azaz

berendezések információ, szoftver (rögzített program) kezelésére; (letölthető)elektronikus kiadványok, jegykiadó

 automaták kivételével.

 16    Nyomtatványok, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari termékek, öntapadó (papíripari termékek),

 prospektusok, brosúrák, jegyek, kuponok.

 36    Utalványok, jegyek, kuponok, szelvények, előre kifizetett kártyák vagy mozgó árfolyamú hitelkártyák vagy

más fizetési eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, főként számítógépes hálózat útján, amely lehetővé teszi

étkezés, élelmiszerek és mindenmás termék vagy szolgáltatás kifizetésének megszervezését; biztosítások, pénz-

és monetáris ügyek, pénzügyi tanácsadás, konzultáció, információ és szakvélemény; faktoring,

likviditásmenedzselés (harmadik fél részére), kintlévőségek behajtása,elektronikus pénzátutalás;

vagyonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások vagy elektronikus kártya szolgáltatások; kuponok,

utalványok vagy visszatérítésre jogosító jegyek; ingatlankezelés és ingatlanvagyon kezelése; lakások és

ingatlanvagyonbérbeadása; tőkeképzés és tőkekihelyezés; tőkebefektetések; tőkealap-képzés és -befektetés, közös

tőkealap elhelyezése és kezelése, pénzügyi részesedésű prortfoliók elhelyezése és kezelése, pénzügyi műveletek

bérmegtakarítások elhelyezésére éskezelésére; vállalati megtakarítások elhelyezésére és kezelésére vonatkozó

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 09 03492

 ( 220 ) 2009.12.01.

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

 ( 740 )  dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Venezia Giulia eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 09 03697

 ( 220 ) 2009.12.18.

 ( 731 )  Horoz Kft., Kecskemét (HU)

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

 ( 541 ) HOROZ

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, dróthálók, kerítések fémből, lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek nem

 tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 10 00724

 ( 220 ) 2010.03.04.

 ( 731 )  Motorbox Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Melicher Csilla, Dr. Melicher Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MOTORBOX

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Kisteherautó kölcsönzés.

 ( 210 ) M 10 00916

 ( 220 ) 2010.03.19.

 ( 731 )  Complex Kiadó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) intranet jogtár

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, elektronikus házi kommunikációs terminálok és ezek részei

szórakoztató, információs és kommunikációs szolgáltatásokhoz, számítógépes programok, számítógépes

szoftverek és adatbázisok interneten történőhasználata, weboldal készítő számítógép programok, számítógépes

operációs szoftverek, előre felvett számítógépes szoftver programok lemezen, kártyán, szalagon rögzítve,

interaktív multimédiás szoftverek programok üzleti és szórakozó célból, videokimeneti berendezések, video

programok, számítógépes és internetes analízis programok, adatbázisok. Hang és kép átviteli eszközök, beleértve

a CD-ROM-ok, DVD-k, USB-k, mágneses és optikai adathordozók, hajlékony lemezek, és ezen adathordozókon

 tárolthatályos joganyag, jogszabálygyűjtemény, jogi iratminta-gyűjtemények, jogi adatbázisok.

 41    Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek jogi tevékenységgel

 összefüggésben.

 42    Jogi tevékenységgel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és

kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 10 01393

 ( 220 ) 2010.04.30.

 ( 731 )  +pharma arzneimittel s.r.o., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 ( 210 ) M 10 01467

 ( 220 ) 2010.05.06.

 ( 731 )  Duka József, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szárított zöldségek, zöldségleves készítmények, húsleves koncentrátumok.

 30    Aprósütemény, teasütemény; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; kétszersültek, kekszek; paprika, őrölt

[ételízesítő]; pudingok; ételízesítő [fűszer]; tésztafélék; tea; ízesítőszerek; aromák italokhoz, az illóolajok

 kivételével; aromás készítményekélelmezéshez.

 ( 210 ) M 10 01566

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  Pasarét Dentál Klinika Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások emberek részére, fogászati szolgáltatás, úgymint: fogászat, fogpótlás, fogszabályozás.

 ( 210 ) M 10 01606

 ( 220 ) 2010.05.20.

 ( 731 )  Jankovszky Sándor, Tata (HU)

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 01614

 ( 220 ) 2010.05.21.

 ( 731 )  Mikrofiber Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógynövény alapú táplálék-kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 01650

 ( 220 ) 2010.05.27.

 ( 731 )  Mobile Engine Kft., Szécsény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, számítógép programok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyűjtés kereskedelmi

 ügyletekről, adatkutatás, információnak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

 38    Távközlés; telefon-összeköttetések, mobiltelefonos-összeköttetés, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

 információ szolgáltatás.

 42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes szoftver

 tanácsadás, számítógép programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 10 01669

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
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 ( 541 ) SANGRIA CASTANEDA

 ( 511 )   33    Spanyolországból származó borok.

 ( 210 ) M 10 01670

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 541 ) SANGRÍA RUCIO

 ( 511 )   33    Spanyolországból származó borok.

 ( 210 ) M 10 01809

 ( 220 ) 2010.06.11.

 ( 731 )  Zentai Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus

 publikációk.

 ( 210 ) M 10 01810

 ( 220 ) 2010.06.11.

 ( 731 )  Zentai Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) BABAKEZEK

 ( 511 )  41    Oktatás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus

 publikációk.

 ( 210 ) M 10 01865

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 nyújtása; üdülési tárgyú információ.

  43    Bár szolgáltatások; étkezdék; gyorséttermek; kantinos büfék, étkezdék.

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; gyógyhelyek

 szolgáltatásai; masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01931

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Rostás Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Sajtolt műanyag; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült lapok és rugalmas csövek.

 19    Nem fémes építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható

 szerkezetek.

 37    Építőipari tevékenységek, különösen kőművesi, szigetelési, burkolási szolgáltatások, építési tárgyú

 információk; építkezések felügyelete/irányítása/; építőipari gépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 01932

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Nettkő Kőfaragó és Kereskedelmi Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Különösen nem fémes építőanyagok, nyers kövek, műkövek, téglakő, térburkoló kövek, márvány, gránit,

 mészkőlapok.

  35    Kővel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.

  40    Anyagmegmunkálás, különösen kőmegmunkálás, kőfaragás.

 ( 210 ) M 10 01968

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  Birizló-Szabó Irén, Szolnok (HU)

 Mandják Tibor, Budapest (HU)

 Szabó Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing és piackutatás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, szakmai konzultációk, stratégiai

 tervezés és fejlesztés vállalatok számára.

 41    Nevelés; szakmai képzés, különösen tanfolyamok/szemináriumok/kollokviumok szervezése és vezetése

elsősorban felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók számára, oktatás, oktatási tárgyú információk, workshopok

 szervezése, valamint moderálása és lebonyolítása.

 42    Kereskedelmi és társadalomtudományi kutatási és fejlesztési tevékenység, tanácsadás, konzultáció,

 tervtanulmányok.

 ( 210 ) M 10 01970

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  dr. Komáromi István, Budapest (HU)

 Antalovics János, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 01984

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Gál Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hidasné dr. Cziegler Mária, dr. Hidasné dr. Cziegler Mária Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SzeptemBEER Feszt

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02000

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Mrs. White Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02001

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Mrs. White Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Whitereport by Mrs. White

 ( 511 )   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.

 ( 210 ) M 10 02005

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Bazaltbor-Badacsony Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajer Zsolt, Lajer Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Badacsony eredetmegjelölés területéről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02009

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 740 )  Dr. Halmos R. Péter ügyvéd HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

 ( 541 ) EMESE

 ( 511 )   30    Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.

 ( 210 ) M 10 02011

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Nagy Zoltán, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk, klisék; kartondobozok; szállítódobozok; ajándékdobozok, költöző dobozok;speciális kivitelű

dobozok, okmányhengerek, borítékok, szállítótasakok, műanyagból készült fóliák, műanyagból készült tasakok,

védőfóliák buborékos, habosított és öntapadós; hullámpapír termékek; ragasztószalagok papírból, műanyagból és

fémből; címkékpapírból, műanyagból és fémből; logisztikai tárolásra használt dobozok papírból, műanyagból és

 fémből; logisztikai tárolásra használt dobozok papírból, műanyagból és fémből.

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

szórólapok; katalógusok; termékbemutató információs adatlapok; műszaki adatlapok; direkt marketing anyagok,

 borítékok; levélpapírok; névjegyek; termékkísérőcímkék.

 38    Távközlés; internetes értékesítés weboldalon keresztül; hírlevelek; tele marketing; online marketing; online

 értékesítés; on line hirdetés.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; elsődleges csomagolás; elsődleges csomagolási

anyagok; másodlagos csomagolás; másodlagos csomagolási anyagok; szállítási csomagolás, szállítás szervezés,

 raktározás, bércsomagolás.
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 ( 210 ) M 10 02015

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Nat. Farm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Különösen étrend kiegészítő kapszulák.

  35    Különösen kereskedelem étrend kiegészítőkkel.

 ( 210 ) M 10 02017

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Solgar Holdings, Inc., Ronkonkoma, New York (US)

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

 ( 541 ) SOLGAR

 ( 511 )  5    Vitaminok, ásványi anyagok; étrend-, tápanyag- és növényi kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 02018

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Solgar Holdings, Inc., Ronkonkoma, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminok, ásványi anyagok; étrend-, tápanyag- és növényi kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 02030

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 10 02044

 ( 220 ) 2010.07.02.

 ( 731 )  BONEVALLE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rétvári Beáta, Budapest

 ( 541 ) PICLEBON

 ( 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 02058

 ( 220 ) 2010.07.30.

 ( 731 )  Moksa Med Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő cseppek.

 ( 210 ) M 10 02061

 ( 220 ) 2010.07.05.

 ( 731 )  Classic Farm Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mosószerek, tisztítószerek.

 29    Cukrozott gyümölcsök, gyümölcsízek, lekvárok, gyümölcssaláták; saláták, salátöntetek; táplálékkiegészítők;

 étkezési olajok; növényi tejek, így szójatej, rizstej, kókusztej, mandulatej.

 30    Gabonafélékből készült termékek, így kenyér, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények, kekszek,

különösen amerikai fajta sütemények, úgymint "muffin", "cookie", "biscotti" és hasonlók; csokoládé- és

kakaóalapú italok, kávé és kávéalapú italok;fűszerek és fűszerkeverékek; tea; csokoládé; tészták; szószok,

 mártások.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, ideértve az emberi fogyasztásra alkalmas magokat,

így a diót, mandulát, mogyorót, lenmagot, tökmagot, szezámmagot; valamint különösen emberi fogyasztásra

 alkalmas szójanövényt.

 32    Alkoholmentes italok, különösen gyümölcsitalok, gyümölcslevek, gyümölcsszörpök, szirupok, sörök,

 szénsavas italok, ásványvizek; növényi tejek, így szójatej, rizstej, kókusztej, mandulatej.
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 42    Vendéglátás, különösen kávézók, kávéházi szolgáltatások; időleges szállásadás, különösen szállodai és

 panziószolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02065

 ( 220 ) 2010.07.05.

 ( 731 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

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

 ( 541 ) OPTIVA

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 ( 210 ) M 10 02071

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Réven Kft., Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Gyermekeknek szánt járművek, kerékpárok, szárazföldi közlekedési eszközök, különösen a pedállal vagy

 lábbal hajtó, vagy akkumulátorral működő triciklik, traktorok, quadok, futóbiciklik, bicikli, rollerek.

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

karácsonyfadíszek, így különösen szerepjátékok, babák, csocsóasztalok, építőjátékok, bébi játékok, társasjátékok,

kerti játékok, ezen belül is csúszdák, mászókák,játszóházak, homokozók, libikókák, hinták, játszóterek,

 játszósátrak, valamint ezen termékek kiegészítői.

 35    Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen játékok,

játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, így

különösen szerepjátékok, babák, csocsóasztalok,építőjátékok, bébi játékok, társasjátékok, kerti játékok, ezen belül

is csúszdák, mászókák, játszóházak, homokozók, libikókák, hinták, játszóterek, játszósátrak, valamint ezen

termékek kiegészítői, gyermekeknek szánt járművek, kerékpárok, szárazföldiközlekedési eszközök, különösen a

pedállal vagy lábbal hajtó, vagy akkumulátorral működő triciklik, traktorok, quadok, futóbiciklik, biciklik,

rollerek, könyvek, DVD-k, diafilmek árusítása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása,

 on-line,webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 02080

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  Legenda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Legenda Pass

 ( 511 )  39    Utazásszervezés, tömegközlekedés és szállítás, hajózási szolgáltatás, sétahajó és kirándulóhajó szolgálat,

 városnézés, idegenforgalmi szolgáltatások.

  41    Rendezvényszervezés, szórakoztató kulturális előadások, hang és fényjáték bemutatása.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 10 02129

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Anhui Jianghuai Automobile Group Co. Ltd., Hefei City, Anhui Province (CN)
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 ( 740 )  dr. Krajnyák András, ABK Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Személygépkocsik, autóbuszok, sportkocsik, teherautók, kamionok, elektromos járművek, emelőtargoncák,

 furgonok (járművek), kocsialvázak járművekhez, háromkerekű kisautók, motortriciklik, autóbuszok.

 ( 210 ) M 10 02139

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Kiss Anita, Eger (HU)

 Kiss András, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Ortopédiai cikkek, párnák gyógyászati célra, bútorok speciális kikészítésű gyógyászati célra.

 20    Bútorok, fotelek, kanapék, matracok, nyugágyak, fejpárnák, párnák háziállatoknak, ágyak, székek,

 ágyneműk, ágykeretek.

 24    Lepedők, matrachuzatok, párnahuzatok, pehely paplan, törülközők textilanyagból, ágyneműk, ágytakaró,

 ágyterítő.

 ( 210 ) M 10 02140

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Ásványi Anett, Kimle (HU)

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

 ( 541 ) MEDISTAR

 ( 511 )  3    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), különösen ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok,

bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövénykivonatok, fürdősók, légtisztítók,gyógyital, vitamin

 készítmények.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 02166

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Bakucz József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Szállítás, áruk csomagolása, és raktározása, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 02172

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) QUAESTOR Befektetői Akadémia

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

  36    Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 10 02173

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 02174

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 10 02175

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 02184

 ( 220 ) 2010.07.15.

 ( 731 )  SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, motorok, víz- és szélturbinák, szivattyúk, szinkrongenerátorok, gépészeti szabályozók, dinamók,

 villamos motorok.

9    Tudományos célra szolgáló berendezések, elektromos akkumulátorok, elektromos ellenőrzőberendezések,

elektromos elosztópultok, táblák, dobozok, elektromos tekercsek, áramirányítók, inverterek, fordulatszámlálók,

 frekvenciamérők, mérőműszerek, ipariműveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, energiatakarékossági tanácsadás, műszaki, fizikai, mechanikai,

vegyészeti, geodéziai és környezetvédelmi kutatások, kutatás-fejlesztés mások részére, ipari formatervezés,

minőség-ellenőrzés, műszaki szakértőitevékenység, műszakitanulmányok készítése, mérnöki szakvélemény,

számítógépes rendszerelemzés, számítógép-programozás, építési terv készítése, web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 02201

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  Fitness Vision Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 10 02210

 ( 220 ) 2010.07.19.

 ( 731 )  Dr. Benke Csaba, Paks (HU)

 Gerzanits Miklós, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 02238

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SULOPROS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 210 ) M 10 02239

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TANARAMOS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02256

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  OrientPress Hírügynökség Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Rádió-Orient

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 02260

 ( 220 ) 2010.07.23.

 ( 731 )  Egry Levente, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ARTOFONIC

 ( 511 )  9    Hanglemezek.

  16    Kották.

  41    Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, hanglemezkiadás, kottakiadás.

 ( 210 ) M 10 02272

 ( 220 ) 2010.07.26.

 ( 731 )  STYRO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 10 02321

 ( 220 ) 2010.07.29.

 ( 731 )  SUZUKI MOTOR CORPORATION, Shizuoka-ken (JP)

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

 ( 541 ) RANGE EXTENDER

 ( 511 )   12    Gépkocsik, motorkerékpárok, mindenfajta terepjáró jármű, valamint ezek alkatrészei és felszerelési cikkei.
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 ( 210 ) M 10 02334

 ( 220 ) 2010.07.30.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CORDIA - otthonok szívvel-lélekkel

 ( 511 )  36    Ingatlankezelés, pénzügyi elemzés; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

 információk nyújtása; szállásügynökségek (apartmanok); tőkekihelyezés, tőkeberuházás.

 37    Építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; épületek

 (belső) tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé).

 42    Belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; ipari

 formatervezés; építészet; építészeti konzultáció; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 02335

 ( 220 ) 2010.07.30.

 ( 731 )  CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlankezelés, pénzügyi elemzés; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi

 információk nyújtása; szállásügynökségek (apartmanok); tőkekihelyezés, tőkeberuházás.

 37    Építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; épületek

 (belső) tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé).

 42    Belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; ipari

 formatervezés; építészet; építészeti konzultáció; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 02361

 ( 220 ) 2010.08.03.

 ( 731 )  Budapest Party Service Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02366

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusoló gélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és

 hidratálószerek.

 ( 210 ) M 10 02367

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusoló gélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és

 hidratálószerek.

 ( 210 ) M 10 02368

 ( 220 ) 2010.08.03.

 ( 731 )  Europa Immobilien Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.

 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.

 ( 210 ) M 10 02394

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Bereczki & Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fénymásolás; könyvelés;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; titkársági

 szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet

 jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés[személyek közötti vitákban].

 ( 210 ) M 10 02407

 ( 220 ) 2010.08.06.

 ( 731 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDALAKK

 ( 511 )  1    Műgyanták, oldószerek.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló anyagok; festőanyagok; maróanyagok; nyers

 természetes gyanták; fémporok festők részére.

 ( 210 ) M 10 02424

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  IM-Digital Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 02430

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Izsák-Agárdy 2009 Befektető Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok előállításához;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok; zöldséglevek; sörök; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

 33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; borok; curacao;

cseresznyepálinka; égetett szeszes italok; gin; gyomorkeserű italok; alkoholos gyümölcskivonatok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyümölcsborok;koktélok; likőrök; pálinkák; brandyk; rizspálinka; rum;

 szeszes italok.

 35    Nagy- és kiskereskedelem ásványvizek és szénsavas italok és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok

és gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök és egyéb italkészítéshez használt készítmények, üdítőitalok, valamint

szeszes italok; alkoholos eszenciák;alkoholos italok, sörök; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek;

arak[rizspálinka]; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszes italok; gin; gyümölcskivonatok, alkoholos;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; gyümölcsborok; likőrök; pálinkák,brandyk; rizspálinka; rum;

vodka; whisky termékek körében; reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció;

irodai munkák; kiskereskedelmi árubemutató kereskedelmi médiákban; hirdetések levélben megrendelve;

 reklámozás azinterneten mások számára.

 ( 210 ) M 10 02432

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Izsák-Agárdy 2009 Befektető Kft., Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok előállításához;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok; zöldséglevek; sörök; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök

 limonádékhoz.

 33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; borok; curacao;

cseresznyepálinka; égetett szeszes italok; gin; gyomorkeserű italok; alkoholos gyümölcskivonatok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyümölcsborok;koktélok; likőrök; pálinkák; brandyk; rizspálinka; rum;

 szeszes italok.

 35    Nagy- és kiskereskedelem ásványvizek és szénsavas italok és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok

és gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök és egyéb italkészítéshez használt készítmények, üdítőitalok, valamint

szeszes italok; alkoholos eszenciák;alkoholos italok, sörök; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek;

arak[rizspálinka]; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszes italok; gin; gyümölcskivonatok, alkoholos;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; gyümölcsborok; likőrök; pálinkák,brandyk; rizspálinka; rum;

vodka; whisky termékek körében; reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció;

irodai munkák; kiskereskedelmi árubemutató kereskedelmi médiákban; hirdetések levélben megrendelve;

 reklámozás azinterneten mások számára.

 ( 210 ) M 10 02459

 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  Szépem Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 10 02510

 ( 220 ) 2010.08.17.

 ( 731 )  PBT Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Szerszámok és kellékek vívófelszerelések javítására és karbantartására; eszközök vívófelszerelések

 ellenőrzésére.

 25    Cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; sport lábbelik; vívócipők; ruhaneműk; sportruházat; vívóruhák és

kiegészítők; víváshoz használt védőfelszerelések, mellvédők és hónaljvédők; zoknik, elektromos vívómellények;

 vívómesterek által használt vívóruhák;vívómesterek által használt vívócipők.

 28    Vívófegyverek és kiegészítőik, vívótőrök, vívókardok, vívópengék, szúróhegyek és kiegészítők

vívófegyverekhez, vívófegyver kosarak, vívófegyver markolatok; vívófegyver rögzítő gombok, vívófegyver

konnektorok, vívó testvezetékek, vívó testvezetékkonnektorok, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóállarcok,

vívózsákok, tokok, vívófelszerelésekhez, vívómesterek által használt vívófelszerelések, eszközök

 testgyakorláshoz, vívó találatjelző berendezések és eszközök, vívópástok és alkaltrészei.

 ( 210 ) M 10 02556

 ( 220 ) 2010.08.23.

 ( 731 )  Czakó Farkas, Mór (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLINS

 ( 511 )  6    Fém dobozok, fém italos doboz, fém csomagoló tartályok.

  16    Műanyag csomagolóanyag.

 ( 210 ) M 10 02592

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  ITEP-BUS Járműgyártó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PANNONIA-CSEPEL

 ( 511 )  12    Közlekedési és szállítóeszközök, különösen autóbuszok; illetve autóbuszok karosszériái, alkatrészei,

 valamint tartozékai.

  37    Közlekedési és szállítóeszközök, különösen autóbuszok gyártása, javítása, karbantartása, szervizelése.

 ( 210 ) M 10 02607

 ( 220 ) 2010.08.30.

 ( 731 )  Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Anett, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület

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

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

 kutató szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 10 02625

 ( 220 ) 2010.09.01.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 ) JOVITAL SHINE

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 02727

 ( 220 ) 2010.09.10.

 ( 731 )  Magyar Szálloda Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lukács Attila, Magyar Szállodaszövetség, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02751

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) VIDONORM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 10 02752

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 10 02772

 ( 220 ) 2010.09.16.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) SYNSTOP

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02773

 ( 220 ) 2010.09.16.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) SYNNIX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02774

 ( 220 ) 2010.09.16.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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