
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 08 03813

 ( 220 ) 2008.12.11.

 ( 731 )  Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarország területén előállított bryndza típusú tejtermékek, különösen bryndza típusú sajttermékek.

 ( 210 ) M 09 02219

 ( 220 ) 2009.07.28.

 ( 731 )  Hungary Invest Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kriveczky György ügyvéd, Szeged

 ( 541 ) hi phone

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 09 02404

 ( 220 ) 2009.08.18.

 ( 731 )  Kevaimpex Kft., Doboz (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

 ( 541 ) Árvarázs

 ( 511 ) 3    Mosószerek és más mosóanyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek,

 illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 16    Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek;

könyvkötészeti cikkek; fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anyagok művészek részére;

 ecsetek; irodai cikkek; tanítási és oktatási eszközök(anyagok).

 21    Kis hordozó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék;

 takarítási eszközök és anyagok; üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk.

  28    Játékok, játékszerek, játékkártyák; torna- és sportcikkek; díszítések és karácsonyfadíszek.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények, tészták; méz, melasz-szirup; élesztő, kelesztőporok; só,

 mustár; bors, ecet, mártások; fűszerek.

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

 ( 210 ) M 10 00731

 ( 220 ) 2010.03.05.

 ( 731 )  Patkó Péter, Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 10 00746

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NATURSTORE

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

5    Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

  30    Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 210 ) M 10 01552

 ( 220 ) 2010.05.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Magyarországról származó borok.

 ( 210 ) M 10 02296

 ( 220 ) 2010.07.28.

 ( 731 )  Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GEL-LAC

 ( 511 )  3    Körömápolási cikkek; körömlakkok; műkörmök.

 ( 210 ) M 10 02349

 ( 220 ) 2010.08.02.

 ( 731 )  "Somafis" Kereskedelmi, Befektető és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sélley Rauscher Andrea, Sélley Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfelfolgozó készülékek; betörésgátló riasztó készülékek; elektrodinamikus készülékek jelek

távirányítására; elektronikus jeladók; felügyeleti műszerek, elektromos; megfigyelő műszerek; nyomtatott

 áramkörök; riasztók; súlymérő készülékek, eszközök.
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 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; számítógépes

 rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 10 02386

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 02387

 ( 220 ) 2010.08.04.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 02523

 ( 220 ) 2010.08.18.

 ( 731 )  PORT Data Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) vod.port.hu - powered by filmklik

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; reklámozás; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; kábeltelevíziós műsorszórás;

 televíziós műsorszórás.

  41    Mozifilmek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 02652

 ( 220 ) 2010.09.03.

 ( 731 )  Ahrens Event Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) 30plusz

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 02728
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 ( 220 ) 2010.09.13.

 ( 731 )  Akatar Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Ruszthy Vivien, Kovári és Társai Szabadalmi és védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítő készítmények; étrendkiegészítő készítmények gyógyászati és egészségügyi alkalmazásra;

tejtermelést fokozó készítmények; gyógynövények; gyógynövény-tartalmú készítmények; különösen

 gyógynövény hatóanyagú készítmények szoptatós anyákszámára.

 ( 210 ) M 10 02729

 ( 220 ) 2010.09.13.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó

szerek, fogkrémek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek, tartósított, szárított ésfőzött gyümölcsök és zöldségek, lekvárok (dzsemek), gyümölcshéj, tea, tea

 alapú italok, müzli és vadon élő fűszernövények vonatkozásában.

 ( 210 ) M 10 02733

 ( 220 ) 2010.09.13.

 ( 731 )  Hrivnák Tünde Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrruházat.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 10 02735

 ( 220 ) 2010.09.13.

 ( 731 )  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Tehetségnagykövet

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

 ( 210 ) M 10 02736
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 ( 220 ) 2010.09.13.

 ( 731 )  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Tehetséghidak

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

 ( 210 ) M 10 02759

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  ELIT Cipőkészítő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Cipő.

 ( 210 ) M 10 02805

 ( 220 ) 2010.09.20.

 ( 731 )  AP System Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 541 ) hygiflip

 ( 511 )   21    Hordozható toalettek, különösen lap-anyagból lévő összehajtható és szétnyitható toalettek.

 ( 210 ) M 10 02822

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  KLUB Rekreációs Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS, Rekreációs kártya

 ( 511 )   41    Sport tevékenység.

 ( 210 ) M 10 02829

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Poharánszki István, Veszprém

 ( 541 ) Christmas Mix

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászati sütemények, ehető bevonatok, méz, melasz-szirup, élesztő, élesztőpor, só, mustár,

 ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével),fűszerek, fagylaltok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 02849

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Remek Annamária, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 10 02882

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  Alpha Zoo Kft., Székesfehérvár (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel és állatgyógyászattal kapcsolatban).

 ( 210 ) M 10 02892

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  Swiderski Építész Studio Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Egészség(védő)klubok - kondicionálás; video filmgyártás.

  43    Étkezde, gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 10 02894

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  Hőszigetelő Üveggyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zelles Zoltán, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablakkeretek nem fémből; ablakok nem fémből; ablaktokok nem fémből; ajtók nem fémből; ajtókeretek

 nem fémből; ajtótáblák, kapu béleletek nem fémből; ajtótokok nem fémből.

  20    Ablakszerelvények nem fémből.

 ( 210 ) M 10 02895

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  Hőszigetelő Üveggyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zelles Zoltán, Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablakkeretek nem fémből; ablakok nem fémből; ablaktokok nem fémből; ajtók nem fémből; ajtókeretek

 nem fémből; ajtótáblák, kapu béleletek nem fémből; ajtótokok nem fémből.

  20    Ablakszerelvények nem fémből.

 ( 210 ) M 10 02901

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  Kampányfelügyelet Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02903

 ( 220 ) 2010.09.29.

 ( 731 )  Stán Ivett, Miskolc (HU)

 Gulyás József, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Tongue Pearl

 ( 511 )   10    Szexuális segédeszköz.

 14    Nyelvre helyezhető ékszer, nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel

 bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 10 02905

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  BIO-ÖKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02910

 ( 220 ) 2010.09.29.

 ( 731 )  Cosmos 98 Kft., Nyirád (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen élelmiszerekkel, ruházati cikkekkel,

lábbelikkel és bőrárukkal, bútorokkal, háztartási felszerelésekkel, világítástechnikával, hangszerekkel,

villamossági cikkekkel, könyvekkel éspapírárukkal, játékokkal, vegyes ipari cikkekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02912

 ( 220 ) 2010.09.29.

 ( 731 )  Hotel Ózon Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Új csúcs a Mátrában
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 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02915

 ( 220 ) 2007.12.03.

 ( 731 )  Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston, Texas (US)

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

 ( 541 ) CENTRALVIEW

 ( 511 ) 9    77/259716 számú 2007.08.22-i USA elsőbbséggelÜzleti információkat és adatokat tároló platformon

felhasználható számítógépes szoftver, amely lehetővé teszi a cégeknek adataik költség-hatékony és időtakarékos

kihasználását; adattárolásra és adatelosztószámítógépes szoftver ügyleti adatok kezelésére, statisztikai elemzések

és jelentések készítésére szolgáló számítógépes szoftver; a bevétel megvédése, optimalizálása és generálása

területén használatos számítógépes szoftver; számítógépes szoftvercsalások megelőzésére és kezelésére;

számítógépes szoftver hitelkockázat ellenőrzésére; számítógépes szoftver az ügyfelek megtartásának

 maximalizálására; számítógépes szoftver; számítógépes hardver; számítógépek; számítógép perifériák.

 42    77/259716 számú 2007.08.22-i USA elsőbbséggel:Tanácsadási szolgáltatások mások számára készülő

számítógépes szoftverrendszerek tervezésére, kiválasztására, kivitelezésére és használatára vonatkozóan;

számítógépes szoftver tervezés;számítógép-programozás; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes

 szoftver installálása, műszaki támogató szolgáltatások, nevezetesen számítógépes szoftverproblémák megoldása.

 ( 210 ) M 10 02917

 ( 220 ) 2010.09.30.

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

 ( 740 )  dr. Lukács Szilvia, dr. Lukács Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; könyvvizsgálat; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

  36    Ingatlankezelés; lakásbérlet.

 ( 210 ) M 10 02918

 ( 220 ) 2010.09.30.

 ( 731 )  Vidanet Zrt., Győr (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 02928

 ( 220 ) 2010.09.30.

 ( 731 )  Yahoo! Inc., Sunnyvale, California (US)

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

 ( 541 ) FLICKR

 ( 511 ) 9    Számítógépes program, feltöltésre szolgáló számítógépes programok;irányító és gyorsító média eszközök és
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más digitális tartalmak, ideértve a szövegeket, dokumentumokat, fényképet, egyéb képet, videót, és hanganyagot;

 meta adatok és weboldalakcímkézésére szolgáló számítógépes programok.

 35    Média eszközök és más digitális tartalmak elektronikus rendezése és tárolása, ideértve a szövegeket,

 dokumentumokat, fényképet, egyéb képet, videót és hanganyagot.

 38    Kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások; elektronikus levélszolgáltatások;

elektronikus adat-, üzenet-, kép-, és dokumentumtovábbítás; közérdekű felhasználók körébe tartozók közötti

 online csevegő szobák és elektronikusüzenő/üzenetfal üzenetek továbbításának biztosítása.

 40    Média eszközök és egyéb digitális tartalmak digitális gyorsítása, ideértve a szövegeket, dokumentumokat,

 képeket, videókat és hanganyagokat.

 41    Szórakoztatás körébe tartozó szolgáltatások; on-line újságok és web naplók; fényképképes szolgáltatások,

 fényképes információs szolgáltatások.

  42    Média eszközök elektronikus irányítása, ideértve a meta adtok és weboldalak címkézését.

 ( 210 ) M 10 02929

 ( 220 ) 2010.09.30.

 ( 731 )  Yahoo! Inc., Sunnyvale, California (US)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok és alkatrészek, számítógép külső, számítógép alkatrészek; műszaki eszközök; hang-

és videó felvevők, letölthető számítógépes programok összekapcsolt valós idejű beszélgetések, a felhasználó és

más felhasználók földrajzielhelyezkedésének és profil státuszának kezelésére, azonnali üzeneten (IM), rövid

szöveges üzeneten (SMS), e-mailen, közösségi hálózaton, valamennyi felhasználó használatában álló telefonos

rendszeren keresztül, melyek hozzáférhetőek személyiszámítógépeken, PDA-kon (digitális személyi titkár),

mobiltelefonokon, vezeték nélküli mobil készülékeken; letölthető számítógépes programok címjegyzék adatok

exportjára és importjára, kezelésére bármely azonnali üzeneten (IM), rövid szöveges üzeneten(SMS), e-mailen,

 közösségi hálózaton, telefonos rendszeren keresztül; és a felhasználó magánügyeinek kezelésére.

 35    Hirdetési és reklámozási szolgáltatások; üzleti szolgáltatások; értékesítési szolgáltatások; üzleti

referenciaszolgáltatások; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások; on-line vásárlási szolgáltatások; on-line

összehasonlító vásárlási szolgáltatások;on-line címjegyzék szolgáltatások;számítógépesített menedzsment

adatbázis; üzleti tanácsadási szolgáltatások;foglalkoztatási tájékoztatási szolgáltatások; címjegyzék

 szolgáltatások, nevezetesen földrajzi információk és térképek.

 38    Kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások;műsorszórási szolgáltatások; hang-, és

videó-anyag szórási és közvetítési szolgáltatások; elektromos hálózaton keresztüli kommunikáció; elektronikus

levelezési szolgáltatások; on-linecsevegő szobák és elektronikus üzenőfalak biztosítása közérdekű felhasználók

körébe tartozók számára; internet hozzáférési szolgáltatások; több felhasználói hozzáférés biztosítási a

számítógépes hálózathoz; adatok, üzenetek, képek, és dokumentumokelektronikus továbbítása; vezeték nélküli

kommunikáció és adatok, hang, üzenetek, képek és dokumentumok interneten keresztüli elektronikus továbbítása;

számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online számítógépes adatbázisokhoz valóhozzáférés

 biztosítása; elektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosítása.

 42    Számítógépes szolgáltatások, azaz információs indexek, weboldalak, és a számítógépes hálózatban elérhető

más források létrehozása; a számítógépes hálózatban lévő információk keresése és helyreállítása; több

felhasználói hozzáférés biztosítása aszámítógépes hálózathoz az információk széles körű átviteléhez és

terjesztéséhez; közérdekű információk széles körű hozzáférhetővé tétele a számítógépes hálózaton keresztül; a

közérdek körébe tartozó számítógépes értesítő és üzenet; műszaki tanácsadás ésajánlás az internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások létrehozásában; weboldalak mások számára történő tervezése, létrehozása,
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üzemeltetése, fenntartása és népszerűsítése;tanácsadás és műszaki közreműködés internetes kereskedelmi

weboldalak tervezésében,létrehozásában, üzemeltetésében, fenntartásában, működtetésében, vezetésében,

reklámozásában és értékesítésében; más számítógép használókkal való valós idejű kölcsönhatás on-line

elérhetőségének biztosítása közérdekű témákra és játékokra vonatkozóan;online utazás-, és szállásfoglalás,

valamint szolgáltatások rendelése; címjegyzék szolgáltatások, melyek segítenek beazonosítani embereket,

helységeket, szervezeteket, telefonszámokat, internetes oldalakat, és elektronikus e-mail címeket; más

 személyekweboldalaival való kapcsolat; és számítógépes programozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02933

 ( 220 ) 2010.10.01.

 ( 731 )  He-Do Kft., Pálosvörösmart (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Antal, Dr. Varga Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  40    Anyagmegmunkálás.

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02963

 ( 220 ) 2010.10.05.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítő szerek.

 6    Alumíniumfóliák; egyéb fémtermékek; fémtömegcikkek.

  16    Egészségügyi papír; papíráruk; szalvéták; toalettkendők papírból; törlésre szolgáló termékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 10 02969

 ( 220 ) 2010.10.05.
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 ( 731 )  Euro-Elzett Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos); ajtó reteszek;

ajtószerelvények fémből; ajtózárak fémből; fém ablakok; fém ajtók; fém kapuk; fém szerelvények

 építményekhez; kulcsok; tolózárak; zárak fémből.

 ( 210 ) M 10 02976

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Himalája Klub Kft., Mezőszemere (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kiskereskedelmi tevékenység, különös tekintettel a túrafelszerelésekre.

 41    Szabadidős szolgáltatások nyújtása; sport események megszervezése; túraszervezés; ipari alpinista

 tevékenység.

 ( 210 ) M 10 02981

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Otthon Program Kft., Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 10 02984

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ézsiás József, Budapest

 ( 541 ) GLENWOOD MEDIA

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

 hirdető ügynökségek szolgáltatásai.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; show-műsorok; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós

 szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatásvagy szórakoztatás); videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 10 02987

 ( 220 ) 2010.10.06.
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 ( 731 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Élesztő ételekhez, sütő-élesztő porok süteményekhez.

  35    Ételek készítéséhez élesztők reklámozása, kereskedelme.

 ( 210 ) M 10 02988

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pudingok, krémek por formában.

  35    Pudingporok, krémporok reklámozása, kereskedelme.

 ( 210 ) M 10 02994

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
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 ( 210 ) M 10 02995

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

 ( 210 ) M 10 02996

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

 ( 210 ) M 10 02997

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

 ( 210 ) M 10 03004

 ( 220 ) 2010.10.08.

 ( 731 )  Pólya Miklós László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kulik Hilda, 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 03070

 ( 220 ) 2010.10.14.

 ( 731 )  Burgonyaország Raktározási, Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet, Zalabér (HU)

 ( 740 )  dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek, zselék,

 lekvárok, tojás, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, salátaöntetek, konzervek.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisztek és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászati sütemények, ehető bevonatok, méz, melasz-szirup, élesztő, élesztőpor, só, mustár,

 ecet, szószok (a salátaöntetekkivételével), fűszerek; fagylaltok.

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

 állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagok, természetes növények és virágok, állati tápanyagok, maláta.
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 ( 210 ) M 10 03072

 ( 220 ) 2010.10.14.

 ( 731 )  Ruzsa Adrián, Pilisvörösvár (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.

 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 03076

 ( 220 ) 2010.10.13.

 ( 731 )  Rinocor Trade Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök

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

 ( 210 ) M 10 03077

 ( 220 ) 2010.10.13.

 ( 731 )  Rinocor Trade Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök

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

 ( 210 ) M 10 03078

 ( 220 ) 2010.10.15.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHILIP MORRIS RED

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve a cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 10 03079

 ( 220 ) 2010.10.15.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHILIP MORRIS BLUE

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve a cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 10 03080

 ( 220 ) 2010.10.15.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHILIP MORRIS YELLOW

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját

maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve a cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 210 ) M 10 03088

 ( 220 ) 2010.10.18.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M248



 ( 731 )  SOFTIC Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Balázs Gergely, dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03090

 ( 220 ) 2010.10.18.

 ( 731 )  Metro Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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.

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

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

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

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

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

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 10 03092

 ( 220 ) 2010.10.18.

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

 ( 541 ) HYPER LUX

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

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

 ( 210 ) M 10 03093

 ( 220 ) 2010.10.18.

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

 ( 541 ) HYPER MAT

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

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

 ( 210 ) M 10 03094

 ( 220 ) 2010.10.18.

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

 ( 541 ) UNIMAT

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 210 ) M 10 03098

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Taxiteam Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Egyéb szállítási kiegészítő szolgáltatás.

 ( 210 ) M 10 03100

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zsolt, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinkák, brandyk, szeszes italok, égetett szeszes italok, alkoholos italok, sörök kivételével, aperitifek.

 ( 210 ) M 10 03101

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 10 03145

 ( 220 ) 2010.10.22.

 ( 731 )  Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG, Unterradlberg (AT)

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

 ( 541 ) DONAUGOLD

 ( 511 )   32    Sörök és sör italkeverékek.

 ( 210 ) M 10 03153

 ( 220 ) 2010.10.25.

 ( 731 )  Kürt Zrt., Budaörs (HU)

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

 ( 541 ) INFOSTRÁZSA

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek (újság, kiadvány, könyv és egyéb papír alapú kiadvány).

 41    Nevelés; szakmai képzés; adatmentés, adatvédelem és rendszerintegráció, információbiztonsági
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tevékenységek valamint számítógépes szolgáltatások, nevezetesen az adatmentés, adatvédelem és

rendszerintegráció valamint az információbiztonság területén,számítógépes kommunikációs információs hálózati

 helyeken keresztül.

  42    Adatmentés, adatvédelem és rendszerintegráció, valamint információbiztonság.

 ( 210 ) M 10 03186

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Halas Irodaszergyártó Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, bélyegzők, pecsétek, blokkok (papíráruk), ceruzák, cégtáblák

papírból vagy kartonból, cégtáblák papírból vagy kartonból, csekkfüzettartók, cserélhető betétlapos (iratokra

ráhúzható) fedőlapok, csipeszesírótáblák, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék

(papíráruk), enyvezett vásznak papíripari célokra, fapép karton (papíráru, fatartalmú papír, fedelek, kötések,

borítók (papíráruk, fényképtartók, fóliatasak kasírozók, laminálók (irodaicikkek), folyóiratok, földrajzi térképek,

füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott szalagok (papíráruk),

hajtogatókartonok (irodai cikkek), hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, hordozhatónyomdakészletek

(irodai cikkek), iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), irodai felszerelések, a bútorok kivételével,

íróeszközök írófelszerelések, írókészletek (papíráruk), írómappák írószerek, iskolaszerek (papíráruk), ívek

(papírárukkarton), kartoncsövek, papírlemez csövek, kartotékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek levelezőlapok, levélpapír, matricák, lehúzóképek, másolópapír (papíráru), naplófőkönyvek,

főkönyvek, naptárak, naptárak letéphetőlapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk, papír, papíráruk,

papírszalagok, papírtartó dobozok (irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok

radírgumik, rajzfelszerelések, sablonok (papíráruk), tálalátétek,tányéralátétek papírból, tolltartók, értesítések

(papíráruk), öntapadó címkék (papíráruk), tűzőgépek (irodai cikkek), zacskók, csomagolásra papírból vagy

műanyagból, iratrendező, gyűrűskönyv, füzetbox, irattartó papucs, iratgyűjtő, gyorsfűző, szalagosirományfedél,

felírótábla, regiszterlap, regisztercsík, tálas iratrendező, naplótartó, fiókos irattartó/papírból, saru

 irattartó/papírból, rajztartó/papírból.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, eladási propaganda mások számára, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési oldalak készítése,import-export ügynökségek, információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, mások árui ésszolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,

piackutatás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

terjesztése,árösszevetési szolgáltatások, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból,

áruminták terjesztése, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában, statisztikákösszeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás

gazdasági ügyekben, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás, vásárlási megrendelések ügyintézése, szabadtérireklámozás, reklámozás gépjárműveken, reklámozás

 gépjármű takaró ponyván.

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása, hulladékok szállítása és tárolása,

kamionos szállítás, levélben megrendelt áruk szállítása, áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás,
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raktárbérlet, raktározás, tárolás,szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,

 teher(áru)-szállítás, termékek csomagolása, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 10 03187

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Halas Irodaszergyártó Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak, albumok, almanachok, atlaszok, bélyegzők, pecsétek, blokkok (papíráruk) ceruzák, cégtáblák

papírból vagy kartonból, cégtáblák papírból vagy kartonból, csekkfüzettartók, cserélhető betétlapos (iratokra

ráhúzható) fedőlapok, csipeszesírótáblák csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),

enyvezett vásznak papíripari célokra, fapép karton (papíráru, fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók

(papíráruk, fényképtartók, fóliatasak kasírozók, laminálók (irodaicikkek), folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek,

grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott szalagok (papíráruk),

hajtogatókartonok (irodai cikkek), hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, hordozhatónyomdakészletek

(irodai cikkek), iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), irodai felszerelések, a bútorok kivételével,

íróeszközök írófelszerelések, írókészletek (papíráruk), írómappák, írószerek, iskolaszerek, (papíráruk), ívek

(papírárukkarton), kartoncsövek, papírlemez csövek, kartotékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek, levelezőlapok, levélpapír, matricák, lehúzóképek, másolópapír (papíráru), naplófőkönyvek,

főkönyvek, naptárak, naptárak letéphetőlapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk, papír, papíráruk

papírszalagok, papírtartó dobozok (irodai cikkek), plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok,

radírgumik, rajzfelszerelések, sablonok (papíráruk), tálalátétek,tányéralátétek papírból, tolltartók, értesítések

(papíráruk), öntapadó címkék (papíráruk, tűzőgépek (irodai cikkek), zacskók, csomagolásra papírból vagy

műanyagból, iratrendező, gyűrűskönyv, füzetbox, irattartó papucs, iratgyűjtő, gyorsfűző, szalagosirományfedél,

felírótábla, regiszterlap, regisztercsík, tálas iratrendező, naplótartó, fiókos irattartó/papírból, saru

 irattartó/papírból, rajztartó/papírból.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások (áruk

illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára, eladási propaganda mások számára, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési oldalak készítése,import-export ügynökségek, információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás), kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, mások árui ésszolgáltatásai engedélyezésének

kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok,

piackutatás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok

terjesztése,árösszevetési szolgáltatások, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból,

áruminták terjesztése, reklámozás, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában, statisztikákösszeállítása, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás

gazdasági ügyekben, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás, vásárlási megrendelések ügyintézése, szabadtérireklámozás, reklámozás gépjárműveken, reklámozás

 gépjármű takaró ponyván.

 39    Elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai tárolása, hulladékok szállítása és tárolása,

kamionos szállítás, levélben megrendelt áruk szállítása, áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás,
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raktárbérlet, raktározás, tárolás,szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmányozás,

 teher(áru)-szállítás, termékek csomagolása, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 10 03242

 ( 220 ) 2010.11.02.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 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.

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

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

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

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

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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.

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

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.

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

 berendezések.

 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.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

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

 karácsonyfadíszek.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

 maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 10 03243

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  FEUVA SCE Első Európai Jármű Üzemeltető Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  37    Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 10 03252

 ( 220 ) 2010.11.03.

 ( 731 )  Teleraktér Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk raktározása, áruszállítás, szállítmányozás, tárolás.

 ( 210 ) M 10 03253

 ( 220 ) 2010.11.03.

 ( 731 )  Horváth Gréta, Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Különösen testnevelési és aerobik tárgyú oktatási anyagok kereskedelme.

  41    Különösen testnevelés és aerobik oktatás, sport klub szolgáltatás.

 ( 210 ) M 10 03254

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  ÚJVILÁG MGÉSZ, Abony (HU)

 ( 541 ) ALEXI

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03280

 ( 220 ) 2010.11.03.

 ( 731 )  Andromedic Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Zeke László, Zeke Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) MAGNEGOLD

 ( 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).

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03284

 ( 220 ) 2010.11.04.

 ( 731 )  Gelencsér Gábor, Budapest (HU)

 Gelencsér Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 10 03285

 ( 220 ) 2010.11.04.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03286

 ( 220 ) 2010.11.04.

 ( 731 )  DSS Management AG, Zug (CH)

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

  
( 546 )

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

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

 keltetőgépek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 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 03288

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  HUNGARO CHEMICALS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycsenkesz (HU)

  
( 546 )

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

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

 37    Fertőtlenítés, féregirtás, mosodák, úszómedencék karbantartása, épületek belső tisztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé), vegytisztítás, tisztítógépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 03380

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  Dream Interactive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési oldalak

 készítése, On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M256



hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; mobiltelefon (celluláris

telefon) összeköttetés;számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési beszélgetésterelő és

összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése

számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések;telefon-szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hosting szolgáltatások web

oldalakhoz; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;web-oldalak fenntartása; web oldalak

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 03429

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Naviron Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) GRANAT ENERGY

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, energiaitalok, italporok.

 ( 210 ) M 10 03430

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Naviron Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PINK HEAVEN

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, energiaitalok, italporok.

 ( 210 ) M 10 03434

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELL NITROX

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 10 03441

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Victofon Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; hallókészülékek nagyothallók részére; süketség, nagyothallás

 kezelésére szolgáló készülékek.

 ( 210 ) M 10 03442

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Losó Adrienn, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda, Aliroda, Cegléd
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( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 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.

 ( 210 ) M 10 03449

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

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

 ( 541 ) X-acta

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03450

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

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

 ( 541 ) Kaméleon

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03451

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Svengard Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 ) DENTEX

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; különösen fogászati készülékek és eszközök; fog és

 szájápolási felszerelések.

 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;

különösen fogkefék, elektromos fogkefék; fogak, nyelv és fogíny tisztítására és ápolására szolgáló eszközök és

 termékek, fogkefe- és fogpiszkálótartók, fogselyem és toaletteszközök.

 ( 210 ) M 10 03465

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  Reál Group Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03466

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  Reál Group Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03468

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  Dr. Szabó Agrokémiai Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó Kornél Balázs, Zalaszentgrót

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági vegyi termékek; műtrágyák; talaj specifikus kevert műtrágyák; növények növekedését

 szabályozó készítmények; foszfátok nitrogén; kálisó; foszfor.

 42    Számítógép szoftver tanácsadás; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépes

mezőgazdasági szolgáltatás; számítógépes műtrágya- és gyomirtó szer szórási térképek készítése; számítógépes

tápanyag ellátottsági térképekkészítése; számítógépes céltermés térképek készítése; számítógépes talaj- és

 termény mintavételi térképek készítése.

 44    Gyomirtás; vetés; műtrágyázás; mezőgazdasági multispektrális és hiperspektrális légi fényképezés; talaj
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specifikus tápanyag szaktanácsadás; talaj specifikus műtrágyaszórás; GPS alapú területfelmérés; GPS alapú talaj

 specifikus talaj- és terménymintavétel; preciziós - talaj specifikus gazdálkodási szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 10 03471

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  Wang Ye Min, Budapest (HU)

 ( 541 ) New Vogue

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 03473

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  Hövej Község Önkormányzata, Hövej (HU)

 ( 740 )  Horváth Miklósné, Hövej

  

( 546 )

 ( 511 )   23    Cérna, hímzőfonal.

 24    Ajtófüggönyök; asztali futók; asztalkendők textilből; asztalterítők; díszpárnahuzatok; függönyök textilből;

párnahuzatok; poháralátétek [asztalneműk]; szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; tüll [fátyolszövet];

 tüllfüggönyök; vánkoshuzatok;ágyterítők; zsebkendők textilanyagokból.

 25    Díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; fityulák; gallérok [ruházat]; ingek;

ingelők, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; manipula [egyházi ruházat karingek, albák, oltárterítők, korporálé,

palla, kehelytörlőkendő]; kézelők[ruházat]; készruhák; kötények [ruházat]; mellények; szoknyák; vállkendők,

 nagykendők.

  26    Csipkék és hímzések, szalagok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; rádiós reklámozás;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; árubemutatás; áruk bemutatása

 kommunikációs médiában, kiskereskedelmicélokból; reklámozás; televíziós reklámozás.

  40    Anyagmegmunkálás; hímzés; mintarajzolás.

  41    Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 ( 210 ) M 10 03476

 ( 220 ) 2010.11.22.

 ( 731 )  Pax International Bt., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest
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( 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.

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

 ( 210 ) M 10 03502

 ( 220 ) 2010.11.23.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogyasztó és diétás italok; bébiételek.

9    Súlymérő, egyéb mérő-, jelző- és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

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

 berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerek készítése, csomagolása és házhozszállítása.

 ( 210 ) M 10 03505

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  Kosztolnik Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagyházi Zoltán, Budapesti 202. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.
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  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

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

 művirágok.

 ( 210 ) M 10 03537

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk., BII Plaza, Tower II, Jakarta 10350 (ID)

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

 ( 541 ) i-soc

 ( 511 )  29    Hús; szardínia; nem élő baromfi; nem élő vad; kolbászfélék; húskocsonyák; húskivonatok; tartósított hús;

tartósított gyümölcsök; főzött gyümölcsök; tartósított zöldségek; szárított és főzött zöldségek; tartósított hal;

(sózott) hal; halból készültételek; tartósított gomba; konzerv zöldségek; konzerv gyümölcsök; kókuszvaj;

kókuszzsír; dzsemek; mogyoróvaj; lekvárok; tojás; joghurtok; tej; tejtermékek; főleg tejet tartalmazó italok;

étkezési olajok; főzéshez használt zöldséglevek; főzéshez használtpálmamag olaj; főzéshez használt pálmaolaj;

sütőmargarin; zsírt tartalmazó, kenyérre kenhető készítmények; kókuszvajpótlók; szezámolaj; kókuszolaj;

étkezési zsírok; vaj; margarin; sajtok; mazsola; cukrozott gyümölcs; gyümölcssaláták; vegyes savanyúság;ecetes

savanyúság; főzéshez használt zselék; gyümölcszselék; gyümölcsalapú falatkák; feldolgozott mogyoró; gyümöcs

 chips; burgonya chips; burgonyaforgács.

 ( 210 ) M 10 03543

 ( 220 ) 2010.11.26.

 ( 731 )  Powerex, Inc, Youngwood, Pennsylvania 15697 (HU)

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

 ( 541 ) POWEREX

 ( 511 )  9    Félvezető eszközök.

 ( 210 ) M 10 03557

 ( 220 ) 2006.09.01.

 ( 731 )  Union Bancaire Privée UBP, Geneve (CH)

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

 ( 541 ) SELECTINVEST

 ( 511 )   36    Banki, pénzügyi és monetáris ügyletek, nevezetesen befektetési alapok.

 ( 210 ) M 10 03631

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Kaposvári Roxínház Egyesület, Szenna (HU)

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

 ( 541 ) Roxínház

 ( 511 )  41    Színházi szórakoztatás; színházi előadások megszervezése, előállítása és bemutatása; színházi

 szolgáltatások; amatőr színjátszás.

 ( 210 ) M 10 03632

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Rovarriasztó szerek.

 ( 210 ) M 10 03680

 ( 220 ) 2009.11.02.

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

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03683

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Salgótarján (HU)

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

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03694

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Rodin Management Service Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lázár Zoltán, Lázár 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 03695

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03696
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 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03697

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03698

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 03930

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  il Bacio Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest

  
( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakrúzsok, alunit, timsókövek

[antiszeptikus], arckikészítőpúder, aromák [eszenciaolajok], borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek,

borotválkozó készítmények, bőrkonzerváló szerek [kenőcsök], cédrusolaj, cipészviasz, cipészgyanta, cipőkrémek,

cipőviaszok, citromolaj, csillagánizs eszencia, dezodorálószappanok, dezodorok személyes használatra, díszítő

matricák kozmetikai használatra, eszenciaolajok, fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra, felújító

készítmények, fenőkövek borotvához [antiszeptikus], fertőtlenítő szappanok, fényesítőkrémek, fogfehérítő gélek,

fogkrémek, fürdősók nem gyógyászati használatra, füstölő készítmények [illatszerek], füstölők, gerániumolaj,

gélek (fogfehérítő-), gyógyszappanok, habkő, horzsakő, hajfestékek, hajhullámosító készítmények, hajspray,

hajszeszek,heliotropin, hidrogén-peroxid kozmetikai használatra, illatos(ított) fa, illatos(ított) víz, illatszer

készítmények, illatszerek, ionon [illatszergyártás], italaromák [eszenciaolajok], izzadásgátló piperecikkek,

izzadásgátló szappan, jázminolaj, kenceeltávolító termékek, kenőcsök kozmetikai használatra, konzervált sűrített

levegő tiszítási és portalanítási célokra, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek,

kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz,kozmetikai készletdobozok, kozmetikai

krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai
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szerek állatok számára, kozmetikai szerek szempillákhoz, kölnivíz, körömápolási cikkek, körömlakkok,

krémekbőrökhöz, krémek cipészeknek, kréta tisztításra, kristályszóda tisztításra, lakklemosó termékek,

lábizzadásgátló szappanok, lehelet frissítő spray, lemosószerek kozmetikai használatra, levendulaolaj,

levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatejkozmetikai használatra, menta illatszerekhez, mentaolaj,

mosdószappanok, mosószerek, fehérítőszerek, mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra,

műkörmök, műszempillák, napvédő termékek [kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására], olajokegészségügyi

célra, olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra, olajok tisztításra, pézsma, mósusz [illatszer],

piperecikkek, piperetejek, piperevizek, polírozó viasz, polírpapír, polírrúzs, polírvörös, potpurrik [illatszerek],

ragasztószerekkozmetikai használatra, ámbra [illatszer], ragasztószerek műszempillákhoz, rózsaolaj, samponok,

sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, szappanok, szájvizek, nem gyógyászati használatra, szemöldök

ápolására szolgáló kozmetikai szerek,szem(öldök)ceruzák, szempillafesték, színezékek pipere használatra,

színezékeltávolító szerek, színezékeltávolító termékek, szőrtelenítő szerek, szőrtelenítő viasz, talkumpor pipere

használatra, tartóshullámhoz semlegesítőszerek, teabogyó [teacsarab]olaj, termékek vászon illatosítására,

terpentin [zsírtalanító szer], terpentinolaj [zsírtalanító szer], terpének [eszenciaolajok], tisztítószerek,

tömjénrudak, tripoli [kő] polírozáshoz, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák

[piperecikkek],virágkivonatok [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok, zselatin kozmetikai

használatra, zsírok kozmetikai használatra, zsírtalanító szerek, nem gyártás során való használatra, étereszenciák,

 összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikaihasználatra.

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

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

[ékszerek], apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek],arany, nyers vagy vert, aranyszálak [ékszerek], atomórák,

bugák, ingotok nemesfémből, cipődíszek nemesfémből, díszdobozok órákhoz, díszek [ékszerek], dísztűk,

dobozok nemesfémből, drágakövek, elefántcsont ékszerek, elektromos órák, ellenőrző órák[központi órák], ezüst

dísztárgyak, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüstcérna, ezüstfonál, ezüsthuzal, féldrágakövek, fülbevalók,

gyémántok, gyöngyök [ékszerek], gyöngyök szintetikus ámbrából, gyűrűk [ékszerek], horgonyok [óragyártás],

időmérőeszközök, ingák [óragyártás], iridium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek nemesfémből, karkötők

[ékszerek], karórák, kronográfok [órák], kronométerek, versenyórák, kronoszkópok, kulcskarikák és a hozzájuk

tartozó díszek, láncok [ékszerek],mandzsettagombok, medalionok [ékszerek], medálok, mellszobrok

nemesfémből, melltűk, brossok [ékszerek], mozgatószerkezetek órákhoz, művészeti tárgyak nemesfémből,

napórák, nemesfém ötvözetek, nyakkendőtűk, nyakkendőtűk [csíptetősek], ébresztőórák,ékszerdobozok,

ékszerek, ékszerek borostyánkőből, érmék, nyakláncok [ékszerek], nyers vagy félig megmunkált nemesfémek,

nyers vagy félig megmunkált zsett, olivin [drágakő], óradobozok, óratokok, óralapok [óragyártás], óraláncok,

óramutatók [óragyártás],órarugók, óraszerkezetek, óraművek, óraszíjak, óratokok, óratokok [óragyártás],

óraüvegek, órák, órák [faliórák], ozmium, palládium, platina [fém], rekeszzománcos ékszerek, rézérmék,

zsetonok, ródium, rugóházak [óragyártás], ruténium, spinellek[drágakövek], stopperórák, strassz

[drágakőutánzat], szálak nemesfémből [ékszerek], szobrocskák, nippek nemesfémből, szobrok nemesfémből, tűk

 [ékszerek], zsettdíszek.

 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; acéltollak, albumok, almanachok, asztalneműk papírból,asztalterítők papírból, atlaszok,

autotípiák, betűk acélból, bélyegző (pecsét)tartó állványok, bélyegző (pecsét)tartó dobozok, bélyegzők [pecsétek],

bélyegzők, pecsétek, bélyegzőpárnák, bélyegzőtartók, bérmentesítő gépek, blokkok [papíráruk],

borítékok[papíráruk], brosúrák, vékony fűzött könyvek, ceruzabelek, ceruzahegyező gépek, ceruzahegyezők,
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ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók, ceruzák, cégtáblák papírból vagy kartonból, címbélyegzők, címbélyegek,

címerpajzsok [pecsétek papírból], címíró gépek,címkék, nem szövetből, címkéző készülékek, címkéző

készülékek, kézi, címtáblák címezőgépekhez, csekkfüzettartók, cserélhető betétlapos [iratokra ráhúzható]

fedőlapok, csipeszes írótáblák, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, daloskönyvek,derékszögű

vonalzók, diagramok, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], ecsetek, egészségügyi papír, előkék

csecsemőknek papírból, ezüstpapír, fapép karton [papíráru], fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók

[papíráruk], festékezőasztalok [tintatartályok], festékező szalagok, festékkeverő csészék művészek részére,

festékkészletek [iskolai használatra], festékpárnák, festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok,

festőkefék, festőpatronok, festősablonok,festőpatrontartók, festővásznak, fényképek, fényképek beragasztására

szolgáló készülékek, fényképtartók, fóliatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek], folyóiratok,

formanyomtatványok, űrlapok, formák minzátóagyaghoz [anyagok művészeknek], földgömbök,földrajzi

térképek, füzetek, görbe vonalzók, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott

szalagok [papíráruk], hajtogatókartonok [irodai cikkek], hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők, hímzőminták,

hirdetőtáblák papírbólvagy kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek], indigópapír,

iratgyűjtők, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók [irodai cikkek], írásminták,

irodagépek borítékok lezárására, irodai bélyegzőgépek,irodai felszerelések, a bútorok kivételével, irodai

gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, irodai lyukasztógépek, irodai nedvesítők, íróecsetek,

íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek, írókészletek [papíráruk], írókréta, írómappák,írópalák, írószerek,

írótábla törlők, írótollak, írótollak aranyból, iskolaszerek [papíráruk], itatóspapírok, ívek [papíráruk],

javítófolyadékok [irodai cikkek], javítótinták [fénynyomatkészítéshez], jegyek, jelölőkréta, jelölőtűk rajzoláshoz,

rajztűk,kalapdobozok kartonból, karakterek [számok és betűk], karcolótűk, karkötők íróeszközök rögzítésére,

karton, kartoncsövek, papírlemez csövek, kartonkötések, kartotékkartonok [papíráruk], katalógusok, kártyák,

kávészűrők papírból, képek, képregények,kézikönyvek, kéztámasztók festőknek, klisék, nyomódúcok, kozmetikai

kendők papírból, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvtámaszok, krétatartók, kromolitográfiák,

lemezek metszetek készítéséhez, levegőpárásító [irodai cikkek], levelezőlapok,levélkosarak, levélpapír, levélzáró

pecsétostyák, litografált műtárgyak, litográfiai kövek, litográfiai kréta, litográfiák, lovasok kartotékokhoz,

lyukasztók kézi [irodai cikkek], magazinok, revük [időszaki lapok], matricák, lehúzóképek,

másolópapír[papíráru], metszetek, műanyag buboréklemezek csomagoláshoz vagy kiszereléshez, műanyagfóliák

csomagolásra, naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak, naptárak letéphető lapokkal, efemeridák, noteszok,

nyomatok [metszetek], nyomdai betűk, nyomtatott órarendek,menetrendek, nyomtatott publikációk,

nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, palackalátétek papírból, palackcsomagoló anyagok

kartonból vagy papírból, palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, papír, papíráruk,

papírcsíkokfiókokba, illatosítva vagy anélkül, papírcsokrok [papíráru], papírmasé, papírszalagok, papírtartó

dobozok [irodai cikkek], papírtépők irodai használatra, papírtölcsérek, papírtörülközők, papírvágó kések [irodai

cikkek], papírzsebkendők, pasztellek[kréták], pauszmásolatok, pauszpapír, pecsétbélyegek, pecsétviasz,

pergamenpapír, pénzcsipeszek, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, postabélyegek,

poszterek, prospektusok, radírgumik, ragasztóanyagok [enyvek] papíriparivagy háztartási használatra, ragasztók

[enyvek] papíripari vagy háztartási használatra, ragasztók papíripari vagy háztartási használatra,

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek], ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra,

ragasztószalagokpapíripari vagy háztartási használatra, rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajzoló háromszögek,

rajztáblák, rajztömbök, rajzblokkok, rajzszegek, rézkarcok, gravűrök, rózsafüzérek, olvasók, sablonok

[papíráruk], sablonok törléshez, söröskorsó alátétek,stencilek, süllyesztett tintatartók, szabásminták ruhák

készítéséhez, szabásminták ruhák varrásához, szabókréta, szalvéták, papírból, számok [nyomdai karakterek],

számozókészülékek, szemeteszsákok papírból vagy műanyagból, szénceruzák, színesolajnyomatok, szivargyűrűk,

szobrocskák, figurák papírmaséból, szteatit [szabókréta], szűrőpapír, tálalátétek, tányéralátétek papírból, tálcák
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pénzérmék rendezésére és számlálására, tányéralátétek papírból, tintarudak, tintatartók, tinták,

toalettkendőkpapírból, toll- és ceruzatartók, asztali, tollak [irodai cikkek], tollszárkapcsok, tollszártartók,

tolltartók, tolltörlők, töltőceruzák, csavarirónok, értesítések [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk], öntapadó

szalagok papíripari vagy háztartásihasználatra, töltőtollak, törlésre szolgáló termékek, transzparensek [papíráruk],

tuskihúzók, tusok, tűzőgépek [irodai cikkek], T-vonalzók, fejesvonalzók, ujjvédők [irodai cikkek], újságok,

útlevéltartók, üdvözlőlapok/kártyák, világító papír,virágcserépburkolók papírból, viszkózalemezek csomagolásra,

vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz, xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz], zacskók

 csomagolásra papírból vagy műanyagból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok,zsírpapír, viaszpapír.

 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; abrakos tarisznyák, aktatáskák,aranyverő hártyák, belek hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók,

bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, botszékek, bőr, nyers vagy félig megmunkált

állapotban, bőrfonalak, bőrhevederek, bőrlemezek, bőröndök, kézitáskák, bőröndök,utazóládák [poggyász],

bőrpórázok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrtakarók [szőrmék], bútorhuzatok bőrből, dobozok bőrből vagy műbőrből,

dobozok vulkánfíberből, ernyők, esernyők, erszények, pénztárcák, esernyőbehúzó anyagok, esernyőnyelek,

esernyőfogók,fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk esernyőkhöz, fogantyúk sétapálcákhoz, gyűrűk esernyőkhöz,

hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására, irattáskák, aktatáskák, irhák [állatbőrök], iskolatáskák,

istrángok [hámok], kalapdobozok bőrből, kantárak[hámok], kecskebőr, sevró, kenguru gyermekek hordozására

[heveder], kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáska vázak, kézitáskák, kikészített bőrök, kilencágú

korbácsok, kofferek [kis utazóládák], korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak, kottamappák,kottatokok, kötőfékek

[hámok], kruponbőrök, kulcstartók [bőráru], ládák bőrből vagy műbőrből, lánchálós erszények, levéltárcák,

marhabőrök, moleszkin [bőrutánzat], műbőr, napernyők, névjegytartók, kártyatartók, nyakörvek állatoknak,

nyakörvek kutyáknak,nyersbőrök, irhák, oldaltáskák, tarisznyák, pipertáskák üresen, pórázok bőrből,

rugóburkolatok bőrből, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapálcák, sporttáskák, strandtáskák, szarvasbőr, nem

tisztítási célokra, szemellenzők [hámok], szerszámtáskák bőrből(üresen), takarók állatoknak, táskák [zacskók,

tasakok] csomagolásra, bőrből, turistabotok, utazókészletek [bőráruk], utazóládák, állszíjak bőrből, útitáskák,

vadásztáskák [vadászkellékek], vállszíjak bőrből, vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, zsákokhegymászóknak,

 zsákok táborozóknak.

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

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

műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba; borostyánkő, cégtáblák, cégérek fából

vagy műanyagból, dobozok fából vagy műanyagból, dobozok játékokhoz, elefántcsont, nyers vagy félig

megmunkált állapotban, elefántcsontdió, esernyőtartók, ezüstözött üveg [tükrök], fa- vagyműanyag létrák, fa-

vagy műnyag hirdetmények, plakátok, fejtámaszok [bútorok], fekhelyek lakásban tartott kisállatoknak, felfújható

párnák, nem gyógyászati használatra, felfújható reklámtárgyak, fogasok [bútorok], folyóirattartók, fonott

kosarak,gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban, kagylók

[kagylóhéjak], képkeretek, kézitükrök [toaletthez], korall, kosarak, nem fémből, kulcstartó táblák, ládák,

dobozok, nem fémből, legyezők, mellszobrok fából,viaszból, gipszből vagy műanyagból, mozgó testek, mobilok

[dísztárgyak], művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, nagy kosarak, névtáblák, nem

fémből, nyugágyak, ólak, vackok lakásban tartott kisállatoknak, osztrigahéjak,palackállványok, palackborítások

fából, palackdugók, palackkupakok, nem fémből, palackzárak, nem fémből, parafa lemezek, párnák, fejpárnák,

párnák háziállatoknak, próbababa szabóknak, próbababák, ruhafogasok, nem fémből, ruhatakarók

[tároláshoz],ruhavédő huzatok [ruhásszekrénybe], szalmafonatok, szalmafonatok, a gyékények kivételével,

szalmaszalagok, szalmaszálak, szívószálak italok fogyasztására, szaru nyers vagy félig megmunkált állapotban,

szarvasagancsok, szélharangjáték [dekoráció],szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, szobrok
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fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, szőnyegek járókákba kisgyermekeknek, tálcák, nem fémből,

teknősbékapáncél, teknősbékapáncél utánzatok, tükrök, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok,párnák, vesszőfonatok,

 viaszfigurák, állati paták, állati szarvak.

 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,

aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra, asztaldíszek, asztali késtartók, asztali olajtartók, asztalnemű, a

kések, villák és kanalak kivételével, borstartók, bögrék, bőrfényesítéshez, cégtáblák porcelánból vagy üvegből,

cipőfényező készülékek, nem elektromos, cipőkanalak, cipőkefék, cukorkásdobozok, cukortartók, csészealjak,

csészék, dobozok üvegből, dörzsölőeszközök [kefék], dörzsszivacsok bőr dörzsöléséhez, dugóhúzók,dugók

üvegből, üvegdugók, eldobható tányérok, eszközök nyakkendők formatartására, evőpálcikák (kínai-),

fazekasáruk, festett üveg, formák jégkockákhoz, illatszerfüstölők, ivópoharak, jegesvödrök, hűtővödrök, kancsók,

karos gyertyatartók, kaspók, nempapírból, koktélkeverők, kozmetikai eszközök, kristályok [üvegáruk], majolika,

malacperselyek, nem fémből, mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből, mosdószivacsok, művészeti

tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből, opálüveg,palackalátétek, nem papírból, nem asztalneműk,

palackok, papírtálcák, parfümpermetezők, illatszerpermetezők, piperetáskák, neszesszerek, poharak papírból vagy

műanyagból, porcelándíszek, porcelánok, púderdobozok, púderpamacsok, smink eltávolítására nemelektromos

eszközök, söröskorsók, sütemény [keksz] vágók, süteményes tálcák, süteményformák, süteményvágók,

sütőformák, szalvétatartók, szalvétákhoz gyűrűk, szappanadagolók, szappandobozok, szappantartók, szarvasbőr

tisztításhoz, szemöldökkefék,szivacsok háztartási használatra, szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy

üvegből, szobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből, tejüvegek, opálüvegek, vázák, zománcozott üveg,

üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üvegkivételével, üvegkancsók, üvegmozaikok, nem

 építési célra, üvegnyitók, palacknyitók, üvegpalackok [tartályok], üvegtálak.

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

nem papírból, ajtófüggönyök, arctörlők, arctörülközők textilből, címkék, szövött, díszpárnahuzatok,

gyapjúszőnyeg, kendők arcfesték eltávolítására,textilből, párnahuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha,

poháralátétek [asztalneműk], szalvéták (textilből), törülközők textilanyagból, úti takarók, plédek, zászlók, nem

 papírból, ágynemű, ágyneműk, ágytakarók, ágyterítők, zsebkendők textilanyagokból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsóneműk, alsószoknyák,

alvómaszkok, bélések készruhákhoz [ruházat részei], boák [nyakbavalók], bodyk [alsóruházat], bőrruházat,

bőrszegek, stoplik futballcipőkhöz, cilinderek,kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipők*, cipősarkak, cipőtalpbetétek,

cipővasalások, csecsemőkelengyék, babakelengyék, csecsemőnadrágok, csuklyák, kapucnik [ruházat],

csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dupla sarkok harisnyára, duplasarkok lábbelikhez, dzsekik,

dzsörzék [ruházat], egyenruhák, facipők, fátylak [ruházat], fejfedők [kalapáruk], fejszalagok [ruházat],

felsőkabátok, felöltők, felsőruházat, fityulák, futballcipők, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek,

fürdőnadrágok,úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, fürdősapkák, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzők, fűzők

[ruházat], fűzős bakancsok, fűzővédők, gabardinok [ruházat], gallérok [ruházat], harisnyanadrágok,

harisnyatartók, harisnyakötők, harisnyatartós csípőfűző,harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingelők, ingblúzok,

ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsóneműk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek,

kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik [bokavédők], kaplik, cipőorrok, karék,manipula [egyházi ruházat],

kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpáros öltözetek, kesztyűk [ruházat], kezeslábasok

[felsőruházat], készruhák, kézelők [ruházat], kombinék [alsóneműk], kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények

[ruházat],kötöttáruk, lábbeli felsőrészek, lábbelik, lábszárvédők, kamásnik, levehető gallérok, libériák, inasruhák,

magas szárú cipők, magas szárú lábbelik, mantillák [csipke fejkendők], matrózblúzok, melegítők, szvetterek,

mellények, mellényekhalászoknak/horgászoknak, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek,
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muffok, karmantyúk [ruházat], munkaruhák, munkaköpenyek, műbőr ruházat, művésznyakkendők, nadrágok,

nem elektromosan fűtött lábmelegítők, női ruhák, nyakkendők, nyaksálak,gallérvédők, papírkalapok [ruházat],

papírruházat, papucsok, parkák, partedlik, nem papírból, pelenkák textíliából csecsemőknek, pelerinek, pénztartó

övek [ruházat], pizsamák, pólók, prémsálak [szőrmék], pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek,

ruházat,ruhaneműk, ruházat gépkocsivezetőknek, sapkák, sálak, sárcipők, síbakancsok, sícipők, spárgatalpú

vászonlábbelik, sportcipők, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek,

szandálok, szárik, szemellenzők [sapkán],szoknyák, szőrmebéléses kabátok, szőrmék [ruházat], talpak

lábbelikhez, talpallók [nadrághoz], tarka selyemkendők [nyaksálak], tartók [nadrághoz, harisnyához],

térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötő szalagok, tógák, tornacipők, tornaruházat, turbánok,ujjatlan kesztyűk,

vállkendők, nagykendők, vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, öltözékek vízisíeléshez, övek [ruházat],

 zoknitartók, zuhanyzó sapkák.

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

művirágok; cipőfűzők, díszjelvények, kitűzők, gallérmerevítők, gombok, hajcsatok, hajdíszek, jelvények, nem

 nemesfémből, kalapdíszek, nadrágcsipeszekkerékpárosoknak.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok; csúszásmentes gyékények, fürdőszobai kilépők [szőnyegek], gyékények, lábtörlők [gyékények],

 szőnyegek.

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

karácsonyfadíszek; bábuk, marionettek, dámajátékok, dámatáblák, dobható korongok [játékszerek], dobókockák

[játékok], dominójátékok, felszerelések vitorláshajókhoz,golfkesztyűk, golftáskák kerékkel vagy anélkül,

golfütők, harangok karácsonyfákra, hintalovak, hinták, hócipők, hógömbök [dísztárgyak], hokiütők, játék autók,

játék babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játékautomaták, nemérmebedobással működőek,

nem kizárólag televíziós vevőkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek,

karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket, karácsonyfatartók, karácsonyfák

műanyagból,karikajátékok, karneváli álarcok, kesztyűk [játékok tartozékai], készülékek elektronikus játékokhoz,

amelyek nem kizárólag tv vevőkészülékekkel működtethetők, kirakós játékok [puzzle], konfetti, labdák

labdajátékokhoz, madzsong [kínai dominójáték],mesterséges hó karácsonyfákhoz, méretarányosan kicsinyített

járműmodellek, mobilok [játékszerek], nyilak [célbadobó játékokhoz], pinata [zsákbamcska-játék sajátos

figurákkal], plüss játékszerek, plüssmackók, poharak kockajátékhoz, robbanó bonbonok,rollerek, sakkjátékok,

sakktáblák, síkötések, sílécborítások, sílécek, sílécek élei, sílécek szörfözéshez, szappanbuborék-fújók

[játékszerek], szánok [sportcikkek], színházi álarcok, maszkok, szörfdeszkák, szörfdeszkákhoz szíjak,

táblajátékok,társasjátékok, távirányítású játékjárművek, teke, kugli [játékok], tekebábuk, építőjátékok,

építőkockák [játékszerek], ökölvívó kesztyűk, boxkesztyűk, teniszütők, tokok sífelszerelésekhez és

 szörfdeszkákhoz, tollaslabda [játék], trükkös játékok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztóitanácsadás], kereskedelmi vagy reldámcélú kiállítások szervezése,

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, közvéleménykutatás,

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgáltatásaiengedélyzésének

kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, rádiós

reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árverés, önköltségelemzés,

reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,reklámügynökségek, hirdető

ügynökségek, sajtófigyelés, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben,
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szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, szövegfeldolgozás, szponzorok

felkutatása,telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziós reklámozás, üzleti

 felvilágosítás, tájékoztatás, vásárlási megrendelések ügyintézése.

A rovat 108 darab közlést tartalmaz.
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