
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 02149

 ( 220 ) 2008.06.30.

 ( 731 )  Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PharmaBio

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnosztikai készítmények.

 ( 210 ) M 08 02531

 ( 220 ) 2008.08.07.

 ( 731 )  SOLE-MiZo ZRt., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek, különösen krémfehér sajtok.

 ( 210 ) M 08 03401

 ( 220 ) 2008.11.03.

 ( 731 )  Euro Gumi Kereskedő Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

 ( 541 ) EURO GUMI

 ( 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.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 09 00346

 ( 220 ) 2009.02.09.

 ( 731 )  Pirner Alma, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) MISS POLEDANCE HUNGARY

 ( 511 )   41    Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 09 00894

 ( 220 ) 2008.02.26.

 ( 731 )  Premier Inn Hotels Limited, Dunstable, (GB)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) PREMIER INN

 ( 511 )  36    Üzleti számlakártyás szolgáltatások; költségkártyás szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
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terhelőkártya-szolgáltatások; értékbónok kibocsátása; utalvány tervek; hitel- és terhelőkártyák kibocsátása;

finanaszírozási, pénzügyi szolgáltatások;automatizált fizetési szolgáltatások; értékbónok és utalványok

kibocsátása és beváltása; ezekkel kapcsolatos információszolgáltatás és tanácsadó szolgáltatás; szálláslízing;

 tulajdon-, vagyontárgy-, ingatlanlízing.

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai szolgáltatások;

motelek; kávéházi, bár- és éttermi szolgáltatások; szállodai helyfoglalási és rendelési szolgáltatások;

rendezvényhez termek kölcsönzése; átmenetiszállások bérlete; önkiszolgáló éttermek; gyorséttermek

 (snackbárok).

 ( 210 ) M 09 01273

 ( 220 ) 2009.04.29.

 ( 731 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Tűsarkú futás

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 09 01274

 ( 220 ) 2009.04.29.

 ( 731 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Fuss tűsarkúban!

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 09 01608

 ( 220 ) 2009.06.02.

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

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

 ( 541 ) Autó Motor Fair Vezető

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 09 01923

 ( 220 ) 2009.07.01.

 ( 731 )  INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) topapró.hu

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

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 09 02434

 ( 220 ) 2009.08.25.

 ( 731 )  Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely (HU)

 ( 541 ) GESZTENYEÜNNEP

 ( 511 )   41    Népművészeti és gasztronómiai fesztivál.

 ( 210 ) M 09 02645

 ( 220 ) 2009.09.17.

 ( 731 )  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)

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

 ( 541 ) NITRO

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 09 03021

 ( 220 ) 2009.10.16.

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

 ( 541 ) Kalinka Szamovár

 ( 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.

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

  33    Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likőrök (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 09 03395

 ( 220 ) 2009.11.23.

 ( 731 ) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Előállító Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 09 03730

 ( 220 ) 2009.12.17.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   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 főzőtt 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.

 35    Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

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

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

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói

 tanácsadás.

 43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhozszállítása; ideiglenes

 szállásadás.

 ( 210 ) M 10 00135

 ( 220 ) 2010.01.19.

 ( 731 )  Németh Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) DINAMIT

 ( 511 )   21    Üveg, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba, papírtálcák.

  25    Ruházati cikkek.

 41    Zenekari szolgáltatás, élő előadások bemutatása, filmgyártás, rádiós szórakoztatás, show-műsorok,

 stadionok bérlete, szórakoztatási tárgyú információk; videofilm gyártás, kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 00335

 ( 220 ) 2010.03.12.

 ( 731 )  Palánta Sorsfordító Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) Palánta a Gyermek-Lélek-Mentő

 ( 511 )  41    Kulturális szolgáltatások, bábelőadások rendezése, valamint nevelés, szakmai képzés, egyéb szórakoztató
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 tevékenységek.

  45    Személyi és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 00353

 ( 220 ) 2010.02.08.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

 ( 541 ) Turbo bikini

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 00516

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  Farkas Katalin, Budapest (HU)

 dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; komplex életvezetési, személyiségfejlesztő, önismereti és energetikai rendszerek oktatása;

képesség, készség fejlesztése, mely szolgáltatások alapja a természetes amerikai - különös tekintettel a Colorado

hegység területén élő - kultúrákenergetikai és meditációs módszereinek, jellegzetes indián hagyományainak, azok

 spirituális hátterének az alkalmazása, e körbe tartozó módszerek kialakítása, felhasználása.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás,

 pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 00519

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 ) COLORADO SYSTEM

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; komplex életvezetési, személyiségfejlesztő, önismereti és energetikai rendszerek oktatása;

képesség, készség fejlesztése, mely szolgáltatások alapja a természetes amerikai - különös tekintettel a Colorado

hegység területén élő - kultúrákenergetikai és meditációs módszereinek, jellegzetes indián hagyományainak, azok

 spirituális hátterének az alkalmazása, e körbe tartozó módszerek kialakítása, felhasználása.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás,

 pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 00531

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa
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 ( 541 ) Relationship and Personal Life Counsellor and Trainer - RePELC

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; egyéni és csoportos tanácsadás; komplex módszer; szakmai képzés keretében komplex

életvezetési, önismereti és egyéb rendszerek oktatása; jogtulajdonosok által kifejlesztett képzési modulok

oktatása; csoportos és egyéni tanácsadássaléletminőség, életvezetési képesség, önismeret, készség-, képesség

 fejlesztés; módszerek az életminőség javulása, életpálya-építés érdekében.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás,

 pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 00644

 ( 220 ) 2010.02.26.

 ( 731 )  St. Nicolaus a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

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

  

( 554 )

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

 ( 210 ) M 10 00704

 ( 220 ) 2010.03.03.

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

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) Green Power Full

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

 motorüzemanyagokhoz.

 4    Tüzelőanyag vegyületek robbanómotorokhoz.

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

 ( 210 ) M 10 00738

 ( 220 ) 2010.03.08.

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

 ( 541 ) Escalion

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

 38    Távközlés; elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós

műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
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számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép

programok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok

kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás;számítógép-szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 00901

 ( 220 ) 2010.03.18.

 ( 731 )  Rézangyal Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 10 00912

 ( 220 ) 2010.03.19.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) netjogtár

 ( 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 00913

 ( 220 ) 2010.03.19.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) webjogtár

 ( 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
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 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 00914

 ( 220 ) 2010.03.19.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) internet 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 01050

 ( 220 ) 2010.04.01.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

 29    Tej; joghurtitalok; vaj; túró; sajt; tejből készült snack-ek; túróból készült desszertek; tejszín; tejföl;

 tejsavóból készült italok; joghurt; gyümölcsjoghurt.

  35    Tej és tejtermékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 10 01094

 ( 220 ) 2010.04.07.

 ( 731 )  FERRARI S.P.A.,, Modena (IT)

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

 ( 511 )  16    Íróeszközök, ragasztós címkék, öntapadó címkék és matricák, papírzászlók, naptárak; katalógusok, brosúrák

és füzetek nagy teljesítményű autókról, gépkocsikról, valamint az autógyártás történetéről és klub

tevékenységekről; autóipari eladásokkal,szolgáltatások megszervezésével és klub tevékenységekkel kapcsolatos

füzetek, kártyák és dossziék dokumentumok tárolására, albumok lapkivágatok vagy kivágott képek

beragasztására; magazinok, újságok, időszaki kiadványok és könyvek, melyeknagyteljesítményű autókkal,

autóversenyekkel és futamokkal, valamint a védjegytulajdonos történetével, gépkocsikkal, az autógyártás

történetével foglalkoznak, valamint magazinok klub tevékenységekről; fényképészeti nyomatok, poszterek,

jegytartók,képeslapok, papíráruk, radírok, kartondobozok, határidőnaplók, jegyzetpapírok, fotóalbumok,

üdvözlőkártyák, jegyzettömbök, nyomtatott bélyegek gyűjtőknek, nyomtatott papírigazolványok, borítékok,

névjegykártyák; papír, karton és ezekből készült áruk,melyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok;

könyvkötészeti cikkek; fényképek; papíráruk; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai felszerelések (kivéve bútorok); tanítási és oktatásianyagok (kivéve

 készülékek); műanyag anyagok csomagoláshoz (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai betűk; klisék.

 25    Ruhák autóversenyzéshez, nem védőruhák; pólók, melegítő felsők, melegítő nadrágok, pólóingek,

nyakkendők, sapkák, szemellenzők, munkaruhák, munkaköpenyek, széldzsekik, vízálló dzsekik, blézerek,

pulóverek, kabátok, köpenyek, sálak, gumitalpú cipők,cipők, csizmák, szvetterek, dzsörzék (ruházat), pulóverek,

ingek, nadrágok, alsónadrágok, övek, esőkabátok, tréningruhák, síruhák; melegítőruhák; tornaruhák,

rövidnadrágok, kesztyűk, pizsamák, papucsok, fürdő ruházat; előkék szövetből gyerekek éscsecsemők részére;

 bodyk csecsemőknek; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Időszakos kiskereskedelmi szolgáltatások autóversenyek és rallyk helyszínein, találkozók

versenycsapatokkal és rendezvények, nagyteljesítményű autók és veterán gépkocsik show-i és kiállításai,

valamint online kiskereskedelmi szolgáltatások általánosfogyasztói árukkal kapcsolatban, melyeket a bejelentő

engedélye alatt gyártottak, gépkocsikkal és versenycsapatokkal kapcsolatos kiegészítők és szuvenírek; adatbázis

kezelő szolgáltatások; online üzleti információ-szolgáltatások egy világméretűszámítógépes hálózaton vagy az

interneten keresztül; piacvizsgálatok és piackutatások; különféle árucikkek összegyűjtése mások részére annak

érdekében, hogy a vevők kényelmesen meg tudják nézni és vásárolni ezeket az árukat; reklámozás;

 üzletszervezés;üzleti adminisztráció, irodai munkák.

 38    Távközlés, nevezetesen online csevegő szobák (chat rooms) biztosítása számítógép felhasználók közötti

üzenettovábbításra gépkocsikkal, autóversenyekkel, a védjegytulajdonos és más autógyártók történetével,

 valamint a klub és a klub tagjainaktevékenységeivel kapcsolatban; távközlés.

 41    Sporttal kapcsolatos információszolgáltatás gépkocsikról és autóversenyekről egy világméretű számítógépes

hálózaton elérhető cím-, névjegyzékeken keresztül; sporttal kapcsolatos információszolgáltatás klubtagoknak

gépkocsikról és versenycsapatokróllevélben, vagy online egy számítógépes adatbázisból vagy az interneten

keresztül; online magazinok kiadása, melyek fő profilja a sporttal kapcsolatos információszolgáltatás

klubtagoknak gépkocsikról és versenycsapatokról; szórakoztató klubok szervezése avédjegytulajdonos által

gyártott gépkocsik tulajdonosainak, nevezetesen klubok, melyek a védjegytulajdonos által gyártott gépkocsik

tulajdonosainak és rajongóinak részére szerveznek autóversenyeket, sportversenyeket és régi autó versenyeket,

valaminttalálkozók szervezése autóversenyek, sportversenyek és régi autó versenyek rajongóinak, szórakoztató

klubok szervezése, melyek széles körben információt továbbítanak gépkocsikkal, autóversenyekkel és
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versenycsapatokkal, valamint sportversenyekkel és régiautó versenyekkel kapcsolatban; a klub tagjainak a

védjegytulajdonos által gyártott gépkocsikkal kapcsolatos érdeklődését és szenvedélyét támogató szolgáltatások

szervezése, nevezetesen gyűlések, találkozók, kongresszusok, autókkal kapcsolatosszimpóziumok lebonyolítása;

szórakoztató rendezvények klubtagok részére, nevezetesen régi autós versenyek, valamint sport és régi autó

találkozók amatőröknek és gyűjtőknek; szórakoztatás színpadi show-k formájában klubtagoknak; koncertjegyek

foglalásaklubtagok részére; autóverseny- kiállítások és versenyek szervezése sportolási célokra; szórakoztató

szolgáltatások autóversenyek formájában; gépkocsikkal kapcsolatos műhelyek (workshop) szervezése klubtagok

részére; sporttal és a védjegytulajdonos általszponzorált versenyekkel kapcsolatos információszolgáltatás,

gépkocsi kiállítások, oktatás szervezése, nevezetesen gépkocsikkal és autóversenyekkel kapcsolatos tanfolyamok

lebonyolítása; sporttanfolyamokhoz kötődő szolgáltatások autóvezetés éssportautó-vezetés formájában; oktatás;

 tanfolyamok szervezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 01096

 ( 220 ) 2010.04.07.

 ( 731 )  My-Street Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) "A lenyugvó napnak is van ereje"

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, tapaszok,

 kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 10 01102

 ( 220 ) 2010.03.30.

 ( 731 )  Hotel Booking Bt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói

tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, on-line hirdetőitevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás,

 állásközvetítő irodák, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, szállodai üzletvezetés.

  39    Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak.

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, szálláshely lefoglalása

 (időleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01221

 ( 220 ) 2010.04.16.

 ( 731 )  EVM Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ULTRA

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

 ( 210 ) M 10 01292

 ( 220 ) 2010.04.23.

 ( 731 )  Losó Viktor, Albertirsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

 31    Magyarországról származó mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak

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

 állatok számára; maláta.

 35    Magyarországról származó reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

  39    Magyarországról származó szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Magyarországról származó anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 10 01299

 ( 220 ) 2010.04.23.

 ( 731 )  Csont Attila, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szabadidős szolgáltatások nyújtása; testnevelés; egészség(védő)klubok [kondicionálás].

 ( 210 ) M 10 01313

 ( 220 ) 2010.04.26.

 ( 731 )  Délalföldi Kertészek Szövetkezete, Szentes (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   31    Szentesről és Szentes földrajzi körzetéből származó mezőgazdasági, -kertészeti termékek, -friss zöldségek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 01420

 ( 220 ) 2010.05.03.

 ( 731 )  Borecet Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Magyarországról származó borecet; mustár.

 ( 210 ) M 10 01494

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

termékek, újságok, különösen kéthetente megjelenő újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek

(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok

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

 38    Távközlés, különösen üzenetek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az interneten;

 telefon összeköttetések és telefon szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 10 01499

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  Ghibli Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NLVOK Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Országos Konferenciája

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás ipari és kereskedelmi vállalkozások működésében, vezetésében, valamint üzleti ügyeinek,

üzleti funkcióinak irányításában; a konferencián résztvevők tapasztalatainak kölcsönös átadása, médiában való

 közzététele.

 39    Az áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások és folyamatok, valamint a raktári tárolással, megóvással,

 disztribúciós tevékenységgel, a tárolásbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások.

 41    A konferencián résztvevők folyamatos szakmai képzése, szellemi képességeinek bővítése, a működést

 befolyásoló új ismeretek, szabályzók átadása.

 ( 210 ) M 10 01501

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

 ( 511 ) 9    MP3, MP4, MP5 lejátszók, digitális képkeretek, GPS készülékek, PDA eszközök, eBook eszközök,

fényképészeti, filmfelvevő, jelző, ellenőrző, életmentő és oktató készülékek és műszerek; hangok és képek

rögzítésére, továbbítására és másolására szolgálókészülékek, mobiltelefonok, különösen szórakoztató elektronikai
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készülékek, mind az internethez és az internettel való csatlakozásra is, beleértve a képcsöves, LED-, LCD-,

plazma- vagy TFT-technológiás készülékeket is, felvevőkamerák, CD-lejátszók,digitális kamerák, kijelzők,

DVD-lejátszók, DVD meghajtók, merevlemezes felvevők, hifi berendezések, monitorok, projektorok, rádiós

eszközök, set-top boxok, videofelvevők; digitális és/vagy optikai rögzítők, illetve adathordozók (amelyek a 9.

osztálybatartoznak); szélessávú kommunikációs készülékek; információs technológiai berendezés;

kommunikációtechnikai készülékek, beleértve a belső (inhouse) kommunikációs technikát, valamint irodai

kommunikációs technikát is beleértve (amelyek a 9. osztálybatartoznak); irodatechnikai eszközök, különösen

lejátszók, üzenetrögzítők, diktafonok, fejhallgatók; szkennerek és faxkészülék, valamint ezen termékek

alkatrészei; hardver és szoftver modulok és/vagy végkészülékek az internethez és a

beszédvezéreltinformációfeldolgozás készülékei számára; távközlési készülékek, különösen vezetékes és vezeték

nélküli ügyfélberendezések; MP3-lejátszók, különösen USB flash-memória alapon, valamint mini

merevlemezekkel; USB memóriastickek, külső merevlemezek;adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,

számítógépes szoftver; televíziókészülékkel és/vagy számítógépekkel használható videojátékok; szélessávú

kommunikációs berendezések; elektronikus játékok televíziókészülékekhez és számítógépekhez

történőcsatlakozatáshoz, különösen játékkonzolok; a fent nevezett termékek tartozékai (amelyek a 9. osztályba

tartoznak); számítógépek, munkaállomások, digitális audio lejátszók, digitális video lejátszók, számítógép

perifériák, hordozható számítógépek, kéziszemélyi számítógépek, digitális személyi segédek, telefonok,

rádiótelefonok, személyi hívók, vezeték nélküli elektronikus levelező (e-mail) eszközök, számítógép termékek,

számítógépes szoftver; a felsorolt termékek tartozékai, részei és szerelvényei,valamint - számítógépes hardver,

nevezetesen jegyzetfüzet (notebook) számítógépek, asztali számítógépek, professzionális munkaállomások,

vékony kliensgépek, nyomtatók, szkennerek és perifériák; szoftver, a felsorolt termékek tartozékai, részei

ésszerelvényei; számítógépek, modemek, cellás modemek, személyi hívók, cellatelefonok, vezeték nélküli és

vezetékes terminálok, számítógépes hálózatokhoz való hozzáféréshez, eszközök számítógépes világhálón való

 hozzáféréshez.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások digitális szórakoztató tartalmak, különösen zene-, hangjáték, film, kép-

és/vagy számítógépes játékfájlok kínálatának formájában, internetről és/vagy más elektronikus kommunikációs

hálózatokból való letöltéshez; azinterneten és/vagy más elektronikus kommunikációs hálózatban található

információk, weboldalak és források megkeresése és lekérdezése mások számára; jegyzékek készítése zene-,

hangjáték, film, kép- és/vagy számítógépes játékfájlok megtalálásában történőhasználathoz, az interneten és/vagy

 más elektronikus kommunikációs hálózatban.

  38    Telekommunikációk. Telefonkészülékek.

 ( 210 ) M 10 01503

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.
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 ( 210 ) M 10 01508

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről származó szilva, szilva ízesítésű szeszes ital.

 ( 210 ) M 10 01509

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről származó körte, körte ízesítésű szeszes ital.

 ( 210 ) M 10 01511

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  dr. Szatmári Fruzsina, Arnót (HU)

 Szkrinyár Tibor, Arnót (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Programszervezés, különösen szórakoztató és kulturális rendezvények.

  43    Különösen vendéglátás, szálláshelyek foglalása, falusi turizmus.
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 45    Különösen mások által nyújtott közvetlen vagy on-line személyes és társadalmi jellegű szolgáltatás, esküvői

 ünnepségek szervezése.

 ( 210 ) M 10 01539

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Disznókő Zrt., Mezőzombor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 10 01549

 ( 220 ) 2010.05.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01550

 ( 220 ) 2010.05.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01551

 ( 220 ) 2010.05.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01553

 ( 220 ) 2010.05.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01554

 ( 220 ) 2010.05.17.
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 ( 731 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01667

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  Shanghai Medicines & Health Products Import & Export Corporation, Shanghai (CN)

 ( 740 )  Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Krémek egészségügyi célokra.

 ( 210 ) M 10 01691

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  ClientFirst Consulting Vezetői Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 554 )

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

  41    Díjkiosztó program lebonyolítása.

 ( 210 ) M 10 01702

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  YAYA.HU Kft., Tiszalök (HU)

 ( 740 )  dr Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) jaja

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; eladási propaganda mások számára; előfizetések

intézése távközlési szolgáltatásokhozmások számára; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése;

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;közönségszolgálat;

közvélemény-kutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes nyilvántartások

 kezelése; üzleti információk; on-line kereskedelmi ügyletek; internetes kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés; fórumok
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biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; távkonferencia szolgáltatások; távközlési

 csatornák biztosítása távvásárláshoz;üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok

 szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-linevirtuális közösségi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01742

 ( 220 ) 2010.06.04.

 ( 731 )  CHEMINOVA A/S, Harboore (DK)

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

 ( 541 ) ORTHO PHALTAN

 ( 511 )  5    Peszticidek, beleértve az inszekticidek, herbicidek és fungicidek.

 ( 210 ) M 10 01743

 ( 220 ) 2010.06.04.

 ( 731 )  Nobilia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Budapest

  
( 546 )

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

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

 biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 10 01756

 ( 220 ) 2010.06.07.

 ( 731 )  Melodika Kft., Kispáli (HU)

 ( 541 ) Sógorok együttes

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

 ( 210 ) M 10 01757

 ( 220 ) 2010.06.08.

 ( 731 )  Eltérő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Böszörményi-Nagy Krisztina, 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.
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 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

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

  42    Minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 10 01758

 ( 220 ) 2010.06.08.

 ( 731 )  Kovács Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Eszter Zsuzsanna, Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) zybex

 ( 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 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 01812

 ( 220 ) 2010.06.11.

 ( 731 )  Kökényesi Imre, Újhartyán (HU)

 ( 740 )  dr. Novák Tamás, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PEDIKOM RENDSZER

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyok; lúdtalpbetét; lúdtalpbetét cipőkbe, csizmákba; ortopéd

 lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipőtalpak.

 ( 210 ) M 10 01816

 ( 220 ) 2010.06.11.

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

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

 ( 541 ) SZÍNT VISZÜNK AZ ÉLETBE

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; hígítók, színező anyagok, festékek adalékanyagai, kencék vagy lakkok, rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; (festékjellegű) alapozó készítmények; fafestékek.

 ( 210 ) M 10 01841

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  "MO-FA-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Abroncsok járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi

gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok; kerékpártömlők; légtömlők kerékpárokhoz; pneumatikus

 gumiabroncs köpenyek; szelepek járműabroncsokhoz; tömlőnélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 10 01858

 ( 220 ) 2010.06.16.
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 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; kenyér; pizzák; szendvicsek;

 zsemlék.

 ( 210 ) M 10 01859

 ( 220 ) 2010.06.16.

 ( 731 )  Fornetti Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Kardos Éva, dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; briós; cukrászsütemények; kenyér; pizzák; szendvicsek;

 zsemlék.

 ( 210 ) M 10 01884

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  ELG Electronic Kft., Pécel (HU)

 ( 740 )  dr. Vidomusz Bence, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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.

 ( 210 ) M 10 01895

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 ) MATRÓZ

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.
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 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túró desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 01896

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)

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

 ( 541 ) ALIBI

 ( 511 )  29    Tej és tejtermékek; túró, sajt, vaj, vajkrém, szárított gyümölcsök és zöldségek, aszalványok,

 gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, befőttek.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; fagylaltok, jégkrémek;

pudingok, tej alapú pépek, túró desszertek, műzlik; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások;

 fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 01902

 ( 220 ) 2010.06.22.

 ( 731 )  Ritecz András, Vecsés (HU)

 Tasnádi László, Budapest (HU)

 ( 541 ) IDEÁL

 ( 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; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló

 műanyagok; nyomdabetűk; klisék, magazin, időszaki kiadványok, újságkiadás, nyomdaipari termékek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; hirdetési hely

kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek

 szerkesztése, tördelési szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; információs szolgáltatás, online

újság üzemeltetése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása; konferenciák szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 10 01915

 ( 220 ) 2010.06.22.

 ( 731 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Papír; nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok; könyvek; újságok.

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

 rendszerek működtetése.

  41    Nevelés; szakmai képzés; oktatás, kiadói tevékenység.

 45    Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi- és szerzőjogok kezelése; szaktanácsadói tevékenység; társadalmi

 jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01918

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1455



 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  BTG Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) ALBA LINE ELEKTRO

 ( 511 )  9    Villamos felszerelések.

  11    Világító berendezések.

  37    Villamosság területén javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01929

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Murányi Nóra, Dévaványa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kőszigetről származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28    Kőszigetről származó játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; karácsonyfadíszek.

  41    Kőszigethez kapcsolódó nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 10 01930

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  NÉVÉRTÉK 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarpolány (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Rakamazon előállított tejtermékek a következő termékek vonatkozásában: tej, tejes italok, főként tejet

tartalmazó tejoltó, vajkrém, joghurt, kefir, margarin, aludttej, szójatej [tejpótló], sajtok, vajkrém, tejszín

 [tejtermék], tejszínhab, tejsavó, túró,tejföl.

  35    Rakamazon előállított tejtermékek forgalmazása.

 ( 210 ) M 10 01933

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Pucsok Bernadette, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Különösen papír, könyv, újság, kiadvány.
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  35    On-line tevékenység, on-line megjelenés, weblapok.

  41    Élő-, rádió-, televízió műsorok szerkesztése, rendezvények.

 ( 210 ) M 10 01944

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  dr. Szórád József, Budapest (HU)

 Szemerey Tamás, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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 01945

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  Herba-Impex Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás anyagok; vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat,

 gyógynövényeket tartalmazó étrend kiegészítők és/vagy élelmiszer-kiegészítők.

 30    Kávé, tea, étrend-kiegészítők, étrend-kiegészítők nem gyógyászati célra, étrend-kiegészítők teljes értékű

 egészséges élelmiszerek.

 32    Alkoholt nem tartalmazó gyümölcs és/vagy zöldségitalok, szénsavmentes ásványi anyagokkal és/vagy

 vitaminokkal dúsított italok, energiaitalok és/vagy energiaital keverékek gyógynövény tartalmú italok.

 ( 210 ) M 10 01947

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Hetei Zoltán, Letkés (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01948

 ( 220 ) 2010.06.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1457



 ( 731 )  Hetei Zoltán, Letkés (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01949

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  Éden Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft., Sülysáp (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01953

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  Rui Fang Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalterítők.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01955

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  Kárpáti és Rábai Kiadó Kft., Alsóörs (HU)

  ( 591 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklám- és hirdetőügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten

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

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

 készítése; információk számítógépes adatbázisokba történő szerkesztése.

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

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

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

adatbázis hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton, interneten keresztül;

hírügynökség, hírek, információtovábbítása-tartalomszolgáltatás-terjesztése interneten keresztül; adatok vagy

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

 számára.

 ( 210 ) M 10 01958

 ( 220 ) 2010.06.25.

 ( 731 )  dr. Eöry Ajándok, Budapest (HU)
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 ( 541 ) prof.Zhu Zong Xiang módszere szerinti 3-1-2 meridián torna

 ( 511 )  41    Szakmai képzés, ezen belül oktatási szolgáltatások a humán természetgyógyászat területén, előadások,

egyéni és csoportos tréningek, tanfolyamok és ezek tananyagát tartalmazó papíralapú, valamint audiovizuális

 segédanyagok kifejlesztése és forgalmazása.

  44    Orvosi szolgáltatások, ezen belül természetgyógyászat, speciális módszer szerinti torna, aktív gyógyítás.

 ( 210 ) M 10 01959

 ( 220 ) 2010.06.25.

 ( 731 )  Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01960

 ( 220 ) 2010.06.25.

 ( 731 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

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

  43    Vendéglátás, (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01988

 ( 220 ) 2010.06.29.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Különösen tápanyagok állatok számára (állateledel).

  35    Különösen kereskedelmi állateledelekkel.

 ( 210 ) M 10 02002

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Kamal Khanbabaei General Trading Co. LLC., Dubai (AE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 ( 210 ) M 10 02022

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  Pharmacenter Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) PHACEBONATE

 ( 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).

 ( 210 ) M 10 02035

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 10 02036

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 10 02066

 ( 220 ) 2010.07.05.

 ( 731 )  Szabó Roland, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Alga állati vagy emberi fogyasztásra; amerikai mogyoróliszt állatoknak; dara állatoknak; fehérje állati

fogyasztásra; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra; ehető rágcsálnivaló
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állatoknak ; erősítő takarmányállatoknak; halliszt állati fogyasztásra; italok kedvtelésből tartott állatoknak; korpás

pép állatoknak; kutyaeledelek; liszt állatoknak; madáreledelek; élesztő állatok számára; rozsliszt (takarmány);

szalma (takarmány); szépiacsont madaraknak;takarmány; takarmányadalékok nem gyógyászati célra;

 takarmánypogácsa; táplálék kedvtelésből tartott állatoknak; táplálék állatoknak; termékek állatok hízlalásához.

 ( 210 ) M 10 02079

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  Legenda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Dunai Legenda

 ( 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 02121

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Bankár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 10 02125

 ( 220 ) 2010.07.09.

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

 ( 740 )  Olajos Csaba, Tamási & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; angolszalonna; bab, tartósított; baromfi, nem élő; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek;

bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csontolaj, étkezési; dió, feldolgozott; disznóhús; dzsemek;

faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök;fehérje emberi fogyasztásra; gomba, tartósított; gyömbérdzsem;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt; gyümölcsök, tartósított;

gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított; hal, nem élő;hal, tartósított; halból

készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozási használatra; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek;

hentesáruk; heringek; hummusz [csicseriborsókrém]; hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya;

húskonzervek;húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; joghurt;

kagylók (ehető), nem élő; kagylók, nem élő; kakaóvaj; kandírozott [cukrozott] gyümölcsök; kaviár; kefir; kimchi

[erjesztett zöldségételek]; kolbász; krokett;kukoricaolaj; kumisz [tejes ital]; languszták, nem élő; lazac; lekvár;

lencse, tartósított; leves készítmények; levesek; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom;

napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj,étkezési; pacal; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; pikkalilli; rákok,

folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyú káposzta;savanyúságok;

selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka; sózott hal; sózott hús;
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sültburgonya, chips; szalonna; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított,

táplálkozásihasználatra; szójatej [tejpótló]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín

[tejtermék]; tejszínhab; tejtermékek; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal; tőzegáfonya szósz

[befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;véreshurka [hentesáru]; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöldségek,

főtt;zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták;

zselatin étkezésre; zselék, étkezési; állati velő táplálkozási célra;zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési

 zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Zsírtartalmú keverékek, kenyérre; amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények;

aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt; bonbonok [cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt

étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];chow-chow [ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő];

cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry

[fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital]; dara emberitáplálkozásra; díszek

süteményekhez (ehető-); ecet; eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott

joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer]; fűszerek; fűszerek, ízesítők;

fűszerkeverék;gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyömbér [fűszer];

gyümölcskocsonya, zselé [cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva [édességféle]; hominy [kukoricapép

vízzel vagy tejjel]; húslé, mártás, szaft;húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra; izesítőszerek;

jeges tea; jég (ehető-); jég, természetes vagy mesterséges; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó;

kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kandiscukortáplálkozási használatra; kapribogyók;

karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák; kekszek; kenyér;

kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup [szósz] kétszersültek,kekszek;

konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukorica, darált;

kukorica, sült; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra; lepények

(gyümölcsös-); lisztek, étkezési;liszttartalmú ételek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra;

malátacukor, maltóz; malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép;

mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta acukrászat részére;

mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta, nudli, galuska; méhpempő emberi fogyasztásra, nem gyógyászati

célra; méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; nádcukor szirup; nem gyógyászati infúziók; növényi

készítményekpótkávéként való használatra; palacsinták; paprika, őrölt [ételízesítő]; paradicsomszósz; pasztillák

[cukrászáru]; pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék; propolisz emberi

fogyasztásra; pudingok; quiche [tésztában sült sóssodó]; ravioli; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizs;

rizstorták, rizslepények; salátaöntetek; sáfrány [ételízesítő]; sikér étkezési használatra; snack ételek (gabona

alapú-); snack ételek (rizs alapú-); só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek;sörecet; spagetti; sütemények;

süteménypor; süteménytészta [pép, formázható]; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez;

sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek;szerecsendió;

szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édesgyökér

[cukrászáru]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; édesítőszerek, (természetes-); élesztő; élesztő ételekhez; élesztő

pirulaalakjában, nem gyógyászati használatra; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; ételízesítő [fűszer]; szörbet

[fagylalt]; szusi; tabulé; taco; tavaszi tekercs; tápióka; tápiókaliszt étkezési használatra; tea; tea alapú italok;

tejsodó [vaníliás krém];tejszínhabot keményítő termékek ; tengervíz főzéshez; tésztafélék; tortilla; töltött

cukorkák, fondan [cukrászáru]; vadon élő fűszernövények; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló];

vermicelli, nudli, metélt tészta; zabhántolt/tisztított; zabalapú ételek; zabdara; zabkásaleves, tejalapú, étkezési

 használatra; zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlemorzsa; zsemlék.

 43    Bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 10 02126

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)

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

 ( 541 ) EGRI CSILLAG

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

 ( 210 ) M 10 02127

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Magnus Andersen Communications Kft., 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.

 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.

 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    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 02128

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02133
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 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat

formájában is, levesek, zselék,tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojások; tej,

tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek;

joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapúkészítmények; étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények emberi

fogyasztásra készülő ételekhez; krémporok; kolbászok; hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves

 koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák, levesek.

 30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, süteménytészta; kekszek,cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,

tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények,

fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok;kötőanyagok jégkrémek

és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott

sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok

készítéséhez; méz és mézpótlók;gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek,

fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt

vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák;szendvicsek; étkezési tésztakeverék és

konyhakész kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező készítmények ételekhez,

 ehető fűszerek, fűszerek, ízesítők, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

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

ügyletekről, eladási propaganda, közönségszolgálat, közvéleménykutatás, piackutatás, rádiós reklámozás,

reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagokterjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri

 hirdetés, televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 10 02136

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Zrt., Pécs (HU)

 ( 541 ) NAKSOL

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

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

 ( 210 ) M 10 02137

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Pannonpharma Zrt., Pécs (HU)

 ( 541 ) IRIX

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

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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 ( 210 ) M 10 02138

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  László Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kódold rá a mobilod a kedvezményekre!

 ( 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 02144

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

 ( 541 ) Kotányi GrillMax: Ízében is ÓRIÁSI!

 ( 511 )  1    Ételtartósítás (kémiai anyagok).

  29    Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

  30    Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 210 ) M 10 02145

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ételtartósítás (kémiai anyagok).

  29    Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.

  30    Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 210 ) M 10 02146

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ételtartósítás (kémiai anyagok).

  29    Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.
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  30    Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 210 ) M 10 02159

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   39    Különösen gyógyszerek, gyógyszerkészítmények szállítása, raktározása.

 ( 210 ) M 10 02161

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, vaj és tejtermékek; sajtok; sajtkülönlegességek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 10 02181

 ( 220 ) 2010.07.15.

 ( 731 )  EZ Parkolók Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások, pénzhelyettesítő eszközök, parkoló kártyák kibocsátása; ingatlanügyletek, saját

 tulajdonú és bérelt ingatlanok kezelése, vagyonkezelés.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; garázsbérlet; különösen parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek

 bérlete.

 ( 210 ) M 10 02207

 ( 220 ) 2010.07.19.

 ( 731 )  Hegedűs Tibor, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Esküvői ruha; esküvői ruha kiegészítők (például fátylak, fejdíszek, kesztyűk, harisnyák, bolerók, tiarák,

 táskák, kalapok, esernyők).

 ( 210 ) M 10 02208

 ( 220 ) 2010.07.19.

 ( 731 )  Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Számítástechnikai eszközök, mágneses adathordozók, oktató berendezések és felszerelések.

 16    Nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, tankönyvek és egyéb ismeretterjesztő kiadványok,

 könyvkötészeti cikkek, fényképek, tanítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével).

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

  38    Üzenetek továbbítása, internet-szolgáltatás.

  41    Nevelés és szórakoztatás, tanítás, oktatás, könyvkiadás.

 ( 210 ) M 10 02209

 ( 220 ) 2010.07.19.

 ( 731 )  Conrad Kft., Geresdlak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Fizikoterápiás készülékek.

  44    Egészségügyi szolgáltatások, fizi(k)oterápia.

 ( 210 ) M 10 02212

 ( 220 ) 2010.07.19.

 ( 731 )  Hot & Cold Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

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

  

( 546 )

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

 berendezések.

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 ( 210 ) M 10 02217

 ( 220 ) 2010.07.20.

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

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 02225

 ( 220 ) 2010.07.20.

 ( 731 )  Veolia Bioenergy Europe Kft, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) ECRUSOR

 ( 511 )   39    Energiaelosztás, különösen bioenergia tárolása, továbbítása, hasznosítása.
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 40    Hulladék feldolgozása, hasznosítása; hulladékkezelés, különösen szerves hulladékok fogadása, feldolgozása;

 energiatermelés, különösen bioenergia előállítása, felhasználása.

 ( 210 ) M 10 02226

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Kólaízű alkoholmentes italok; kólaízű szörpök és kólaízű más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 02227

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Narancsízű ásványvizek és narancs ízű szénsavas vizek, egyéb narancsízű alkoholmentes italok; narancsízű

 gyümölcsitalok és narancsízű gyümölcslevek; narancsízű szörpök és narancsízű más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 02228

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös József, Szentlőrinckáta
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 10 02229

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  "Képíró 8" Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Süle Péter, 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 02230

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  Bulyáki József, Nagykörű (HU)

 ( 541 ) BELFEGOR

 ( 511 )   33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 10 02233

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  JX Nippon Oil Energy Corporation, Chiyodaku, Tokyo (JP)

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

 ( 541 ) SUSTINA

 ( 511 ) 4    Motorolaj; üzemanyagok; folyékony üzemanyagok; ipari olajok; ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem

üzemanyagként); nem-ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem üzemanyagok); kenőolajok, ipari kenőanyagok.

 ( 210 ) M 10 02257

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  Pfizer AG, Zürich (HU)

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

 ( 541 ) ENILOR

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

 ( 210 ) M 10 02262
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 ( 220 ) 2010.07.23.

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

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

 ( 541 ) Éden Hotel

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 02266

 ( 220 ) 2010.07.23.

 ( 731 )  Automobiles Citroën, 75835 Paris Cedex 17 (FR)

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

 ( 541 ) CITROËN FOREVER

 ( 511 )  12    Járművek, szárazföldi helyváltoztatási eszközök, levegőben vagy vízen; személygépkocsik, biciklik,

motorbiciklik, ezek tartozékai, nevezetesen motorok, sebességváltók, karosszériák, alváz, kormánymű rendszerek,

lengéscsillapítók, továbbítók, fékek,kerekek, kerékszegélyek, kerékagysapkák, ülések, lopás elleni

riasztókészülék, dudák, ülésfedők, ülések fejtámasztása, hátsó visszapillantó tükrök, kormánykerekek,

sebességváltó kar védője, ablaktörlők, torziós rudak, tanksapkák, ütközővédők, utánfutók,csomagtartók,

 tetőcsomagtartók, légterelők, napfénytetők, ablakok.

 ( 210 ) M 10 02267

 ( 220 ) 2010.07.23.

 ( 731 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 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); csomagolásra szolgáló

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

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

 ( 210 ) M 10 02328

 ( 220 ) 2010.07.30.

 ( 731 )  Haas György, Budapest (HU)

 Haas László Gábor, Budapest (HU)

 Radnóti Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NakNek

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások, internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása, online internetes

 információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus desktop kiadói

 tevékenység, elektronikus folyóiratok online kiadása.

  45    Közösségszervezés.
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 ( 210 ) M 10 02340

 ( 220 ) 2010.07.30.

 ( 731 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 541 ) SOPRONI SZŰZFRÖCCS

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

 szörpök és más készítmények, italok vonatkozásában.

 ( 210 ) M 10 02362

 ( 220 ) 2010.08.03.

 ( 731 )  Geotherm Üdülő Kft., Hajdúszoboszló (HU)

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

 ( 541 ) HOTEL SILVER RESORT

 ( 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 02372

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Axiál Chem Kft., Sajóbábony (HU)

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 02373

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 10 02374

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.
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 ( 210 ) M 10 02375

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 10 02376

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 10 02377

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 10 02378

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgők.

 ( 210 ) M 10 02379

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

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

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 02380

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 02400

 ( 220 ) 2010.08.05.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) A MI TÁJAINK, A MI ÍZEINK

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 02403

 ( 220 ) 2010.08.05.

 ( 731 )  Sári Ferenc 94%, Mezőkovácsháza (HU)

 Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)

 Gonda Attila 1%, Mezőkovácsháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Cement adalékanyagok habarcs és beton vízzáróságának és tűzállóságának fokozására.

  19    Nem fém építőanyagok; ezen belül különösen: fokozottan vízzáró és tűzálló habarcs és beton építőanyagok.
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 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; különösen építmények vízzáróságának és tűzállóságának

 fokozására szolgáló építési, karbantartási és felújítási munkák.

 ( 210 ) M 10 02411

 ( 220 ) 2010.08.06.

 ( 731 )  XVII. Kerületi Rákosmenti Testedző Kör, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 10 02420

 ( 220 ) 2010.08.06.

 ( 731 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtőkészülékek.

  35    Fűtőkészülékek kereskedelme.

  37    Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 210 ) M 10 02421

 ( 220 ) 2010.08.06.

 ( 731 )  Loksa Gábor, Fót (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Különösen ruházati cikkek, cipők.

  25    Különösen textilek.
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  35    Különösen ruházati cikkek, cipők kereskedelme, reklámozás.

 ( 210 ) M 10 02425

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ELMŰ AUTÓTÖLTŐ

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 10 02426

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ELMŰ AUTÓÁRAM

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 10 02427

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Budapesti Elektromos Művek Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ELMŰ ELEKTROAUTO

 ( 511 )   35    Reklámozás, marketing.

  39    Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítás.

 ( 210 ) M 10 02431

 ( 220 ) 2010.08.09.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
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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 02450

 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  Karsai Gyöngyi, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég;bonbonok [cukorkák]; cukorkaáruk; csokoládé; csokoládéalapú italok;

 csokoládés tej [ital]; díszek süteményekhez (ehető-).

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

ügyletekről; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információ éstanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykutatás;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások

[üzletisegítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

 terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidőbérlete távközlési médiumban.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; 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; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; fogadások tervezése [szórakoztatás]; klubszolgáltatások[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

 célú kiállítások szervezése.
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 ( 210 ) M 10 02504

 ( 220 ) 2010.08.16.

 ( 731 )  Chen Zhenghao, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kond, dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 berendezések.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02507

 ( 220 ) 2006.07.17.

 ( 731 )  Eternit s.a./n.v., Kapelle-op-den-Bos (BE)

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

 ( 541 ) CEDRAL

 ( 511 )   19    Homlokzati burkolat.

 ( 210 ) M 10 02515

 ( 220 ) 2003.10.28.

 ( 731 )  FRANKI Grundbau GmbH & Co. KG, Seevetal (DE)

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

 ( 541 ) FRANKI

 ( 511 )  7    Építőgépek, különösen magas- és mélyépítéshez használt gépek.

 37    Építés; magasépítés, mélyépítés, különösen cölöpalapozás, fúrás és egyéb speciális magasépítési

munkálatok, beleértve a földkitermelést és talajjavítási szolgáltatásokat (amelyek a 37. osztályba tartoznak);

 építési információk, építésfelügyelet; azépítési folyamat ellenőrzése

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások és kutatások, valamint ezekkel kapcsolatos tervezések; ipari

elemzési és kutatási szolgáltatások; építészeti tanácsadás; műszaki konzultációs szolgáltatások; építési

szolgáltatások, fizikai és kémiai kutatások,műszaki tesztek, ellenőrzések és technikai mérések elvégzése;

építések, földtani feltárások és tudományos szakvélemények elkészítése; építés tervezése; altalaj tesztelés,

 különösen a nyomás szondázása.

 ( 210 ) M 10 02521

 ( 220 ) 2010.08.17.

 ( 731 )  Gildan Activewear SRL, 34 Warrens St. Michael (BB)

 ( 300 )  1491426 2010.08.06. CA

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

 ( 541 ) GILDAN SOFTSTYLE

 ( 511 )  25    Ruházat férfiaknak, nőknek, fiataloknak és gyerekeknek, nevezetesen, ruhák, golf pólók, póló ingek,

gombolós ingek, galléros pólók, rövid galléros pólók, kapucnis felsők azaz kapucnis melegítők, kapucnis pólók,

széldzsekik, szél-nadrágok, jogging ruhák,jogging nadrágok, jogging rövidnadrágok, jogging készlet,

kertésznadrágok, kötött ruhák, kötött rövidnadrágok, kötött felsők, nevezetesen kötött pólók, izom pólók,

egyrészes és kétrészes játszó ruhák, nevezetesen, nadrág és ing együttesek, overallok,nadrágok, farmernadrágok,

ingek, rövidnadrág és rövidnadrág rövid ujjú együttesek, szoknyák, póló ruhák, ujjatlan pólók, trikók, garbók,
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hálóruhák, nevezetesen, alvóruhák, pizsamák és hálóingek, harisnyák, zoknik, kombinék, fehérnemű, férfi és

nőialsóruházat azaz boxeralsók, boxer alsónadrágok, pamut alsónadrágok, rövidnadrágok, bugyik, bikini alsók,

 csípő bugyik (low rise briefs), széles bugyik (hi-cut briefs).

 ( 210 ) M 10 02546

 ( 220 ) 2010.08.23.

 ( 731 )  InduComp Gép- és Villamosipari Kft., Tata (HU)

 ( 541 ) Entoroid

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

 tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 210 ) M 10 02560

 ( 220 ) 2010.08.24.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRIZMA TV

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 10 02568

 ( 220 ) 2010.08.16.

 ( 731 )  Pénzes Nyomda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, fémáruk, fémszövetek, fémhálók, dróthálók, kerítések fémből, huzalok közönséges

fémötvözetből, kerítésfonatok, drótkötelek, szögesdrótok; lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek

 nem tartoznak más osztályokba.

  35    Fémek, színesfémek, fémből készült termékek kereskedelme.

 40    Fémek, színesfémek feldolgozása, fémmegmunkálás, fém kerítések gyártása, hegesztő és forrasztó munkák

 elvégzése, munkafémek bevonása korrózióvédő bevonatokkal, galvanizálás, kadmiumozás, fémek hőkezelése.

 ( 210 ) M 10 02585

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  NR VIDEO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Gödöllő (HU)

 ( 541 ) HÍRHATÁR

 ( 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; különösen online

felületen nyújtott, illetve azzal összefüggésben szervezett hirdetési szolgáltatások, hirdetési felület biztosítása,

 hirdetésszervezés, kereskedelmi ügyletekszervezése.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen online

 hírszolgáltatás, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 10 02587

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  Programtech Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Gabriella, Szombathely

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógép programok (letölthető); számítógépprogramok, rögzített.

  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; Internetes adatarchiválás.

 42    Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; számítógépes adatok

 helyreállítása.

 ( 210 ) M 10 02588

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 10 02589

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Heti Világgazdaság

 ( 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.

  41    Oktatás; 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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 ( 210 ) M 10 02590

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 10 02593

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Drozda Balázs, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

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

adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

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

 készülékek.

  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 02616

 ( 220 ) 2010.08.30.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 02617

 ( 220 ) 2010.08.31.

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

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

különösen napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény elleni leégés elleni eszközök;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02618

 ( 220 ) 2010.08.31.

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

 ( 740 )  dr. Krajnyák András, ABK. Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, 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,

különösen napszúrás elleni készítmények gyógyszerészeti használatra, napfény elleni leégés elleni eszközök;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 02620

 ( 220 ) 2010.08.31.

 ( 731 )  "COPYTRADE" Betéti Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

fénymásológépek kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése*; iratmásolás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok szerkesztése.

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

tonerpatronok újratöltése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elhasznált vagy részben
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megsemmisült gépek felújítása; irodagépekfelszerelése, karbantartása és javítása; gépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk.

  38    Távközlés; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása.

 ( 210 ) M 10 02623

 ( 220 ) 2010.08.31.

 ( 731 )  dr. Kökényesi Imre, Újhartyán (HU)

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

  
( 546 )

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

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; lúdtalpbetét; lúdtalpbetét cipőkbe, csizmákba; ortopéd

 lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiaicipőtalpak.

 ( 210 ) M 10 02690

 ( 220 ) 2010.09.08.

 ( 731 )  Li Zhen Yu, Budapest (HU)

 ( 541 ) RICH MORANDINI

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 02691

 ( 220 ) 2010.09.08.

 ( 731 )  Li Zhen Yu, Budapest (HU)

 ( 541 ) JUST MAZZONI

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 02823

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest (HU)

 ( 541 ) ANGEDIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02909

 ( 220 ) 2010.09.29.

 ( 731 )  Pannonklinika Kft., Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet,

 lakásügynökségek, szállásügynökségek (apartmanok).

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; betegápolási

szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizi(k)oterápia,

gyógyszerészek szolgáltatásai (receptek elkészítése),gyógyszerészeti tanácsadás, hajbeültetés, klinikák, kórházi

 szolgáltatások, orvosi klinikák, plasztikai sebészek szolgáltatásai, plasztikai sebészet.

 ( 210 ) M 10 02920
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 ( 220 ) 2010.09.30.

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

 ( 541 ) BECIZOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02921

 ( 220 ) 2010.09.30.

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

 ( 541 ) BRELUNCOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02922

 ( 220 ) 2010.09.30.

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

 ( 541 ) GADAREM

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02923

 ( 220 ) 2010.09.30.

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

 ( 541 ) LIVIZUX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 02924

 ( 220 ) 2010.09.30.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) NEUTRUST

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 168 darab közlést tartalmaz.
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