
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 03059

 ( 220 ) 2009.10.22.

 ( 731 )  Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU)

 ( 740 )  Dr. Bajkai István S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Milánó szelet

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 00035

 ( 220 ) 2010.01.11.

 ( 731 )  Magyar Archív Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

(felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hang, képek

vagy adatok rögzítésére, átvitelére, feldolgozására és reprodukciójára szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; árusító automaták és érembedobással működő berendezésekhez készültszerkezetek; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mindenfajta felvett és üres adathordozó (melyek a 9. osztályhoz

tartoznak); számítógépes programok (gyárilag felvett); elektronikusan tárolt adatok(letölthető);

 elektronikuskiadványok, letölthető.

 38    Telekommunkikációk; hírügynökség szolgáltatásai; bérlet/bérbeadás (telekommunikációs berendezés-);

 információszolgáltatás (távközlési/telekommunikációs-).

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardverek, szoftverek és adatbankok tervezése és fejlesztése; karbantartás

(számítógépszoftver-); műszakitanácsadás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban;

 számítógépek kölcsönzése; weboldalak tervezése.

 ( 210 ) M 10 00036

 ( 220 ) 2010.01.11.

 ( 731 )  Magtár Művészeti Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző
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(felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hang, képek

vagy adatok rögzítésére, átvitelére, feldolgozására és reprodukciójára szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; árusító automaták és érembedobással működő berendezésekhez készültszerkezetek; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mindenfajta felvett és üres adathordozó (melyek a 9. osztályhoz

tartoznak); számítógépes programok (gyárilag felvett); elektronikusan tárolt adatok(letölthető);

 elektronikuskiadványok, letölthető.

 38    Telekommunkikációk; hírügynökség szolgáltatásai; bérlet/bérbeadás (telekommunikációs berendezés-);

 információszolgáltatás (távközlési/telekommunikációs-).

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardverek, szoftverek és adatbankok tervezése és fejlesztése; karbantartás

(számítógépszoftver-); műszakitanácsadás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban;

 számítógépek kölcsönzése; weboldalak tervezése.

 ( 210 ) M 10 00037

 ( 220 ) 2010.01.11.

 ( 731 )  Magyar Archív Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmfelvevő, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző

(felügyelő), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagyellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hang, képek

vagy adatok rögzítésére, átvitelére, feldolgozására és reprodukciójára szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; árusító automaták és érembedobással működő berendezésekhez készültszerkezetek; számológépek,

adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mindenfajta felvett és üres adathordozó (melyek a 9. osztályhoz

tartoznak); számítógépes programok (gyárilag felvett); elektronikusan tárolt adatok(letölthető);

 elektronikuskiadványok, letölthető.

 38    Telekommunkikációk; hírügynökség szolgáltatásai; bérlet/bérbeadás (telekommunikációs berendezés-);

 információszolgáltatás (távközlési/telekommunikációs-).

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

és kutató szolgáltatások; számítógépes hardverek, szoftverek és adatbankok tervezése és fejlesztése; karbantartás

(számítógépszoftver-); műszakitanácsadás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással kapcsolatban;

 számítógépek kölcsönzése; weboldalak tervezése.

 ( 210 ) M 10 00054

 ( 220 ) 2010.01.13.

 ( 731 )  CODECRAFT Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CODECRAFT

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver a hordozható, ill. kézi digitális elektronikus készülékek használatához, szöveges, adat- és

hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; hardverek és szoftverek,

elektronikus adattárolók (chip;kártya), olvasók, vezetékes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó

rendszerek, okmányok; bankjegyek eredetiségének az ellenőrzésére, vizsgálatára alkalmas, továbbá

 vagyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, elektronikus kártyarendszerek.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
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grafikusművészi tervezési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok

installációja; számítógép programok sokszorosítása;számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes adatok

helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

korszerűsítése;számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása;

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 00236

 ( 220 ) 2010.01.28.

 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 ) VASC

 ( 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;

 gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 01458

 ( 220 ) 2010.05.06.

 ( 731 )  mi2en Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Textíliák és textiláruk (méteráruk -damaszt, taft, selyem, frottír), ágy- és asztalneműk; textilekből készített

többféle áru; bútorszövetek; huzatok; függöny; futó; pléd, takaró; hálózsák; törölközők; kendők; ágyneműk;

 asztalneműk; ágytakarók;törölközők; egyéb frottír áruk; egyéb egyedi tervezésű textiláruk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bolt/üzlethelység

üzemeltetése; a 24. áruosztályban lévő áruk forgalmazása; márkanév reklámozása különböző médiákban;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

  38    Távközlés; internet alapú vásárlás; fórumok biztosítása az interneten.

 ( 210 ) M 10 01996

 ( 220 ) 2010.06.29.

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

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 ) Korona Váltó

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02055

 ( 220 ) 2008.01.04.

 ( 731 )  Seminis Vegetable Seeds, Inc., Oxnard, California (US)

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

 ( 541 ) ROYAL GARDEN

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss
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 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

 ( 210 ) M 10 02067

 ( 220 ) 2010.07.05.

 ( 731 )  Memories of Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Magyarországról származó fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-,

súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, spa termékek, kozmetikai cikkek, hajmosószerek;

 fogkrémek.

 24    Magyarországról származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és

 asztalneműk, népművészeti textilek.

  25    Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 02449

 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  M-Ágnes Bt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 02458

 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  Cooper Building Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) COOPER BUSINESS CENTER

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

  36    Ingatlanügyletek, bérbeadás.

  37    Épületek javítása, épületek szerelési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 02495

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  Ing. Komora Ladislav, Bratislava (SR)

 ( 300 )  478442 2010.08.02. SK

 ( 740 )  Cséfalvay Katarína, Budapest

 ( 541 ) NAVISUB

 ( 511 ) 1    Ebbe az osztályba eső ipari, mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek; trágyák, mezőgazdasági

vegyszerek, komposztok, talajjavító szerek, növényi növekedést serkentő szerek, mezőgazdasági, kertészeti és

 erdészeti szubsztrátumok, termőföld,ebbe ez osztályba eső kertészeti vegyszerek, talajjavító vegyszerek.

 5    Gyógyiszap, iszappakolás, gyógyszerészeti készítmények, rovarriasztó szerek.

  31    Állatalom.

  35    Üzlet és üzleti szolgáltatás közvetítés.
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  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos kutatás és tervezés.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02586

 ( 220 ) 2010.08.26.

 ( 731 )  Prince Oliver Ruházati Termeltető és Kereskedelmi Bt., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 anyagok (készülékek kivételével).

 24    Textíliák és textiláruk, beleértve az ágyneműket, lepedőket; asztalneműket; hálózsákokat; párnahuzatokat;

 textilből készült szalvétákat; takarókat; plédeket is.

 25    Ruházati termékek beleértve férfi, női, sportruházatot is; cipők; kalapok; továbbá csecsemőkelengyék,

 babakelengyék, gyerekruházat.

 28    Játékok, játékszerek, valamint babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, bábuk, csörgők, csúszdák,

 építőjátékok, játékok.

 35    Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése,

beleértve kereskedelmi franchise rendszerek működtetése, valamint internetes kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 210 ) M 10 02637

 ( 220 ) 2010.09.01.

 ( 731 )  Cooper Building Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) COOPER OFFICE

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

  36    Ingatlanügyletek, bérbeadás.

  37    Épületek javítása, épületek szerelési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 02848

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 541 ) TÉGLAKŐ

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek; építőkövek; útburkoló anyagok;

burkolatok, nem fémből építési célokra; burkolólapok, nem fémből; kő; műkő; sírkőlapok, nem fémből; beton

 építőelemek.

 35    Kereskedelmi ügyletek; nem fém építőanyagok, térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek,

építőkövek, útburkoló anyagok, nem fém építési burkolatok, nem fém burkolólapok, kő, műkő, nem fém

 sírkőlapok és beton építőelemek kis- és nagykereskedelmiforgalmazása.

 ( 210 ) M 10 03102

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Heim Pál, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter, dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) HEIM PÁL

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03167

 ( 220 ) 2010.10.26.

 ( 731 )  Cinematheque Jean Marie Boursicot, Crissier (CH)

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

 ( 541 ) ADEATERS

 ( 511 )  16    Papír és ezen anyagokból készült termékek, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomtatványok;

újságok és folyóiratok; könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

 ragsztóanyagok; anyagok művészek részére.

  35    Reklámozás; szórólapok, termékminták terjesztése, reklámanyagok kölcsönzése.

 41    Nevelés; oktatási intézmények, könyvek és folyóiratok kiadása, újság előfizetés, szórakoztatás; show

műsorok; rádió szórakoztató műsorok, televíziós szórakozató műsorok, filmkészítés, film kölcsönzés, hanganyag

felvétel, mozgóképek levetítése és ezzelkapcsolatos felszerelések biztosítása, versenyek szervezése az oktatás és

 szórakoztatás területén.

 ( 210 ) M 10 03281

 ( 220 ) 2010.11.04.

 ( 731 )  Fekete Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

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

 ( 210 ) M 10 03291

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Prime Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)
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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, mindezek

 Magyarországról származnak.

 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,mindezek Magyarországról származnak.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz mindezek Magyarországról származnak.

 ( 210 ) M 10 03489

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, műanyag termékek csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más

 osztályokba).

 35    Étel és nem étel termékek nagy- és kiskereskedelmi tevékenysége áruházakban, vagy

bevásárlóközpontokban vagy hipermarketekben, vagy kis boltokban, vagy általános árukatalógusból postai

rendelés útján, vagy telekommunikációs rendelés útján, vagy egyáltalános kereskedelmi internetes weboldalról;

hirdetés, reklámszolgáltatás, hirdető és reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; közvetlen postai hirdetés;

piackutatás; marketing; mintadarabok szétosztása, reklám és ösztönző rendszerek szervezése ésirányítása,

vásárlókra vonatkozó információ tárolása és visszakeresése az élelmiszer és nem élelmiszer termékek kis- és

nagykereskedelmének területén, készlet és polcrendezés, készletellenőrzés, árucsomagolás megtervezése,

 termékeladás, kereskedelmiadminisztráció, vezetői tanácsadás a franchise-témakör területén is.

  36    Pénzügyi szolgáltatások.

  39    Szállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03490

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, műanyag termékek csomagoláshoz (amelyek nem tartoznak más
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 osztályokba).

 35    Étel és nem étel termékek nagy- és kiskereskedelmi tevékenysége áruházakban, vagy

bevásárlóközpontokban vagy hipermarketekben, vagy kis boltokban, vagy általános árukatalógusból postai

rendelés útján, vagy telekommunikációs rendelés útján, vagy egyáltalános kereskedelmi internetes weboldalról;

hirdetés, reklámszolgáltatás, hirdető és reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; közvetlen postai hirdetés;

piackutatás; marketing; mintadarabok szétosztása, reklám és ösztönző rendszerek szervezése ésirányítása,

vásárlókra vonatkozó információ tárolása és visszakeresése az élelmiszer és nem élelmiszer termékek kis- és

nagykereskedelmének területén, készlet és polcrendezés, készletellenőrzés, árucsomagolás megtervezése,

 termékeladás, kereskedelmiadminisztráció, vezetői tanácsadás a franchise-témakör területén is.

  36    Pénzügyi szolgáltatások.

  39    Szállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03567

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  SYNGENTA LIMITED, Guildford, Surrey (GB)

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

 ( 541 ) RETRO

 ( 511 )  5    Féregirtó készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 ( 210 ) M 10 03655

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Anaton Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 03715

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Promobil Rehabilitációs Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzők, ágyak speciálisan orvosi

gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd

cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek

és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő

hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galván kezelésre szolgáló készülékek, sebészkések,

sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek,

viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a

bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek,

mankók, botok, járókeretek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére,

mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra,

műmellek, ortopéd (izületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos

gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek,

pulzusnyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti ollók,
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sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra,

terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő

 készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák.

 12    Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek

 mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára.

 ( 210 ) M 10 03716

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Promobil Rehabilitációs Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzők, ágyak speciálisan orvosi

gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd

cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek

és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő

hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galván kezelésre szolgáló készülékek, sebészkések,

sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek,

viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a

bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek,

mankók, botok, járókeretek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére,

mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra,

műmellek, ortopéd (izületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos

gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek,

pulzusnyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti ollók,

sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra,

terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő

 készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák.

 12    Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek

 mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára.

 ( 210 ) M 10 03718

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03758

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03759

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HA TÉNYLEG NYERNI SZERETNE...

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03760

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HA TÉNYLEG NYERNI SZERETNÉL...

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03761

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 03813

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Maria José Garreta Rodriguez, 08036 Barcelona
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( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 10 03861

 ( 220 ) 2010.12.20.

 ( 731 )  Legenda Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Legenda City Pass

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

 városnézés, idegenforgalmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03878

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Mészáros Gábor, Balassagyarmat (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

mártások; fűszerek; jég; amerikaipalacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény,

teasütemény; aprósütemények; aromák, az illóolajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;

aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítményekélelmezéshez; babliszt, bonbonok

[cukorkák]; bors; briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow

[ízesítőszer]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények

karácsonyfadíszítésére; cukrászsütemények; curry [fűszer]; csillagánizs; csokoládé; csokoládéalapú italok;

csokoládés tej [ital]; dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez (ehető -); ecet; eszenciák élelmiszerekhez,

kivéve az étereszenciákat és azillóolajokat; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fahéj [fűszer],

fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; gluküz étkezési használatra; gríz, kuszkusz,

búzadara; gyömbér [fűszer]; gyümölcskocsonya, zselé[cukrászáru]; gyümölcsös sütemények/torták; halva

[édességféle]; hominy [kukoricapép vízzel vagy tejjel]; húslé, mártás, szaft; húspástétomok; húspuhító szerek,

háztartási használatra; ízesítőszerek; jeges tea; jég [-ehető]; jég, természetes vagymesterséges; jégfrissítő

italokhoz, ételekhez; jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kandiscukor

táplálkozási használatra; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé

tejjel;kávéaromák; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek, konzervált [ízesítőszer]; ketchup
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[szósz]; kétszersültek, kekszek; konyhasó; kovász; kötőanyagok kolbászhoz; kukorica, darált; kukorica, sült;

kukoricadara; kukoricaliszt;kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra; lepények (gyümölcs-); lisztek,

étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz;

malátakivonat élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek;mandulapép, mandulás

cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; mentabonbonok,

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

mézeskalács; mustár;mustárliszt; müzli; nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók; növényi készítmények

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

pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták; pizzák;pótkávé; pralinék; propolisz emberi fogyasztásra; pudingok;

quiche [tészták sült sós sodó]; ravioli; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizs; rizstorták, rizslepények;

salátaöntetek; sáfrány [ételízesítő]; sikér étkezési használatra; snack ételek(gabona alapú-); só élelmiszerek

tartósítására; sós kekszek; sörecet; spagetti; sütemények; süteménypor; süteménytészta [pép, formázható], sütésre

szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra];szágó;

szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szójabab-pástétom [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; ánizsmag; árpa, hántolt; árpa, porrá tört; árpaliszt; édesgyökér [cukrászáru];

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

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

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

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

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

nudli, metélt tészta; zab hántolt/tisztított; zabalapú ételek; zabdara; zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra;

 zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlemorzsa; zsemlék.

 ( 210 ) M 10 03888

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, dr.Bérczes László ügyvéd, 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 210 ) M 10 03890

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, dr.Bérczes László ügyvéd, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03902

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ADAPTIVE

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési

 hely kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 03903

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ADAPTIVE MEDIA

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési

 hely kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 03925

 ( 220 ) 2010.12.27.

 ( 731 )  Dorro-Panino Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, élelmezés, gyorséttermek.

 ( 210 ) M 10 03939

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Harmadik Félidő

 ( 511 )  38    Távközlés, televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

 összeállítása; televíziós és kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás,

filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, televízió-programok készítése, szinkronizálás,

 videofilmgyártás.

 ( 210 ) M 10 03943

 ( 220 ) 2010.12.29.

 ( 731 )  Vékony Ferenc József, Vecsés (HU)

 ( 740 )  dr. Vidra Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

étkezésre, algakivonatok étkezésre,alginátok táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,

aludttej, amerikai mogyoróvaj, amerikaimogyoró, feldolgozott angolszalonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított

baromfi, nem élő, borsó, tartósított, bundás burgonyaszeletek bundásvirsli, burgonyaszirom, csemegeuborka,

csigatojások táplálkozási célra, csontolaj, étkezési datolyadió, feldolgozott disznóhús, dzsemek, faggyú, étkezési

fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, fésűkagylók, nem élő, garnéla rákok, nem élő,gomba,

tartósított, gyömbér, dzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcs konzervek, gyümölcsök, főtt

gyümölcsök, tartósított gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcs szeletkék, apró, hagyma, tartósított hal, nem

élőhal, tartósított halbólkészített ételek, halenyv, zselatin táplálkozási használatra, halfilé, halhús emberi

fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár nem élő, hummusz (csicseriborsókrém), hús, hús

tartósított, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves,erőleves, húsleves koncentrátumok, húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények, joghurt, kagylók, (ehető-), nem élő, kagylók, nem élő, kakaóvaj, kandírozott

(cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási használatra, kefir, kimchi (erjesztettzöldségételek),

kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, krokett, kukoricaolaj, kumisz (tejes ital), languszták, nem élő, lazac,

lekvár, lencse, tartósított leves készítmények, levesek, madárfészkek, ehető, mandula, darált, margarin, mazsola,

máj,májpástétom, napraforgóolaj, étkezési olajbogyó, tartósított olajok, étkezési olívaolaj, étkezési osztriga, nem

élő, pacal, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, pálmamag olaj, táplálkozási használatra, pálmaolaj

táplálkozási használatra, pektintáplálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestű, nem élő, rákok, folyami, nem élő,

repceolaj, étkezési roston sült tengeri moszat, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyó gubó,

emberi fogyasztásra, snack ételek (gyümölcs alapú-) sonka,sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips, szalonna,

szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított szárított zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított,

táplálkozási használatra, szójatej (tejpótló), tahini (szezámmag krém), tej, tejesitalok, főként tejet tartalmazó

tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri moszat (roston sült-) tengeri rákok, apró, nem

élő, tengeri uborkák, nem élő, tofu, tojásfehérje, tojások tojáspor, tojássárgája, tonhal, tőzegáfonyaszósz (befőtt),

vadhús, vaj, vajkrém, véres hurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, főtt zöldségek,

tartósított zöldségkonzervek, zöldséglevek főzéshez, zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin

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

 előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    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;amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény,
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teasütemény, aprósütemények, aromák, az illóolajok kivételével, aromák italokhoz, az illóolajok kivételével,

aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével, aromás készítményekélelmezéshez, babliszt, bonbonok

(cukorkák), bors, briós, burgonyaliszt étkezésre, búzadara, búzaliszt chips (gabonakészítmény), chowchow

(ízesítőszer), chutney (fűszeres ízesítő), cikória (pótkávé), cukor, cukorkaáruk, cukrászkészítmények

karácsonyfadíszítésére, cukrászsütemények, curry (fűszer), csillagánizs, csokoládé, csokoládéalapú italok,

csokoládés tej (ital), dara emberi táplálkozásra, díszek süteményekhez (ehető-) ecet, eszenciák élelmiszerekhez,

kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat,fagyasztott joghurt, (cukrászati jég) fagylalt, jégkrém, fahéj (fűszer),

fűszerek, fűszerek, ízesítők,fűszerkeverék, gabonakészítmények, glükóz étkezési használatra, gríz, kuszkusz,

búzadara, gyömbér (fűszer), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),gyümölcsös sütemények/torták, halva

(édességféle), hominy (kukoricapép vízzel vagy tejjel), húslé, mártás, szaft, húspástétomok, húspuhító szerek,

háztartási használatra, ízesítőszerek, jeges tea, jég, (ehető-), jég, természetes vagy mesterségesjégfrissítő

italokhoz, ételekhez, jégkrémpor, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejes ital, kakaós termékek, kandiscukor

táplálkozási használatra, kapribogyók, karamellák (cukorkák), kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé

tejjel, kávéaromák,kekszek, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kerti füvek, konzervált (ízesítőszer), ketchup

(szósz), kétszersültek, kekszek, konyhasó, kovász, kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kötőanyagok

kolbászhoz, kukorica, darált, kukorica, sült,kukoricadara, kukoricaliszt, kukoricapehely, kurkuma étkezési

használatra, lepények (gyümölcsös-), lisztek, étkezési liszttartalmú ételek, majonéz, makaróni, maláta emberi

fogyasztásra, malátacukor, maltóz, malátakivonat élelmezési célra, malátáskekszek, malomipari termékek,

mandulapép, mandulás cukrászkészítmények, mandulás cukrászsütemény, marcipán, melasz, menta a cukrászat

részére, mentabonbonok, mentacukorkák, metélt tészta, nudli, galuska, méhpempő emberi fogyasztásra, nem

gyógyászaticélra, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, müzli, nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók,

növényi készítmények pótkávéként való használatra, palacsinták, paprika, őrölt (ételízesítő), paradicsomszósz,

pasztillák (cukrászáru), pattogatott kukorica,pástétomok, piskóták, pizzák, pótkávé, pralinék, propolisz emberi

fogyasztásra, pudingok, quiche (tésztában sült sós sodó), ravioli, rágógumi, nem gyógyászati használatra, rizs,

rizstorták, rizslepények, salátaöntetek, sáfrány (ételízesítő), sikérétkezési használatra, snack ételek (gabona

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

süteménypor, süteménytészta (pép, formázható) sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,főzéséhez,

sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra), szágó, szegfűszeg (fűszer), szendvicsek, szerecsendió,

szójabab-pástétom (ételízesítő), szójaliszt, szójaszósz, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), ánizs mag, árpa

(hántolt) árpa(porrá tört), árpaliszt, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér nyalókák (cukrászáru), édesítőszerek,

(természetes-) élesztő, élesztő ételekhez, élesztő pirula alakjában, nem gyógyászati használatra, élesztők, erjesztő

anyagok tésztákhoz, ételízesítő(fűszer), szörbet (fagylalt), szusi, tabulé, taco, tavaszi tekercs, tápióka, tápióka liszt

étkezési használatra, tea, tea alapú italok, tejsodó (vaníliás krém), tejszínhabot keményítő termékek, tengervíz

főzéshez, tésztafélék, tortilla, töltött cukorkák,fondan (cukrászáru), vadon élő fűszernövények, vanília

(ízesítőszer), vanillin (vaníliapótló), vermicelli, nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek,

 zabdara, zabkásaleves, tej alapú, étkezési használatra, zabliszt, zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék.

 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; alga emberi vagy állati fogyasztásra, algarobilla (állati táplálék), amerikaimogyoró (gyümölcs),

amerikaimogyoró liszt állatoknak, amerikaimogyoróból készült takarmánypogácsa állatoknak, aromás homok

háziállatoknak (alom), bab, friss baromfiszárnyas, élő, baromfiszárnyas mint tenyészállatbogyók(friss

gyümölcsök), borókabogyó, bors, paprika (növény) borsó, friss, burgonya, friss, búza, cikória (saláta),

cikóriagyökér, citrom, cukornád, cukornád kipréselt szára (nyers állapotban), csaláncserjék, csírák növénytani

célokra, dara baromfinak,darakeverék haszonállatok hizlalására, déligyümölcsök, dió ehető rágcsálnivalók

állatoknak, erősítő takarmány állatoknak, faforgács facellulóz gyártásához, fatörzsek, fák (növények), fehérje
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állati fogyasztásra, fenyőtobozok, gabonafélék feldolgozásakorkeletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra,

gesztenye, friss, gomba, friss, gombacsíra szaporításra, gyep, természetes gyökérzöldségek (táplálék),

gyümölcsök, friss, hagymák, friss (zöldség), halak, élő, halikra, halliszt állati fogyasztásra,homárok, élő,

homokkal borított papír háziállatoknak (alom), horgászcsalétkek, élő istállótakarmány állatoknak, italok

kedvtelésből tartott állatok részére, kagylók, ehető, élő, kagylók, élő, kakaóbab, nyers, karácsonyfák, kókuszdió,

kókuszdió héj,kóladió, komló, komlótoboz, konyhakerti növények, friss korpa, korpa (gabona) korpás pép,

táplálék állatoknak, koszorúk élő virágokból, kukorica, kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak,

kutyaeledelek (kekszfélék), languszta élő, lencse (zöldségféle),friss, len, liszt (takarmány), liszt állatoknak, lőre,

csiger (a borgyártásnál visszamaradt anyagok), madáreledelek, magvak állati fogyasztásra, magvak (gabona),

magvak (vetőmagvak), maláta sörfőzéshez és szeszfőzéshez, malátatörköly, sörtörköly, mandula(gyümölcs),

mész állati takarmányhoz, mogyoró, narancs, növények, nyers fa (anyag) nyers faanyag, farönk nyers fakérgek,

nyers parafa (megmunkálatlan), olajbogyók, friss, olajos takarmánypogácsák, osztrigák, élő, palánták, pálmafák,

pálmalevelek,póréhagyma, rákok, (folyami-), élő, rákok, keménytestűek, élő, rebarbara, repce

takarmánypogácsák szarvasmarháknak, répa (cukor-), rizs, feldolgozatlan, állatkerti állatok, állatok, élő, árpa

élesztő állatok számára, rizsliszt (takarmány), rozs,rózsatövek, saláta (fejes-), selyemhernyók,

selyemhernyópeték, só szarvasmarháknak, szalma (takarmány) szalmahulladék, szalmaréteg (humusztakarás),

szarvasgomba, friss szárított növények díszítésre, szárított virágok díszítésre, szemes gabona,feldolgozatlan

szentjánoskenyér, szeszfőzés során visszamaradt anyagok (táplálék állatoknak), szezám (növény), széna,

szépiacsont madaraknak, szőlő, friss szőlőtőkék, takarmány, takarmányadalékok nem gyógyászati célra,

takarmánypogácsa(szarvas)marháknak, táplálék kedvtelésből tartott állatoknak, táplálékok állatoknak, tengeri

uborkák, (élő), tenyészállat-állomány, termékek állati alomhoz, termékek állatok hizlalására, termékek baromfi,

szárnyasok tojásrakásához, tojások keltetéshez,tök, törköly (gyümölcsök visszamaradt részei), tőzeg alomnak,

 uborka, virághagymák, virágok, élő, virágpor (nyersanyag), zabzöldségek, friss.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),

alkoholmentes aperitifek, alkoholmentesgyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes

italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes eszenciák italok előállításához, földimogyoró tej

(alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentesizotóniás italok,

készítmények italok előállításához, készítmények likőrök előállításához, kvasz (alkoholmentes ital), limonádék,

lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej, mandulatej (ital), méz alapú alkoholmentes italok,

mustok,paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok),

sörcefre, sörök, szasszaparilla (alkoholszegény ital), szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök

italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas

 vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).

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

alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, arak (rizspálinka), borok,

curacao, cseresznyepálinka, égetettszeszesitalok, emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök), gin,

gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcskivonatok, alkoholos gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok,

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

 vodka, whisky.

 ( 210 ) M 10 03945

 ( 220 ) 2010.12.29.

 ( 731 )  Kisújszállás Városi Önkormányzat, Kisújszállás (HU)
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 10 03946

 ( 220 ) 2010.12.29.

 ( 731 )  Kisújszállás Városi Önkormányzat, Kisújszállás (HU)

 ( 541 ) Kumánia

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 10 03947

 ( 220 ) 2010.12.29.

 ( 731 )  NORMA Pennsylvania, Inc., Saltsburg (US)

 ( 300 )  85142678 2010.09.30. US

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

 ( 541 ) BREEZE

 ( 511 )  6    Fémkapcsok.

 ( 210 ) M 10 03948

 ( 220 ) 2010.12.29.

 ( 731 )  NORMA Michigan, Inc., Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 300 )  85142687 2010.09.30. US

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémkapcsok.

 ( 210 ) M 11 00063

 ( 220 ) 2011.01.12.

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

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 ) PROSTA GUARD

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok és készítmények,

 élelmiszerek, gyógyászati és gyógyhatású készítmények a prosztata védelmére, megbetegedésének megelőzésére.

 29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselé, lekvár, dzsem, pép, ezekből készült konzervek,

 kompótok, különösen a prosztata bántalmainak megelőzése céljából.

 39    Áruk szállítása, csomagolása, raktározása, tárolása, csomagküldemények elosztása, szállítmányozás
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(logisztikai), célszerűen olyan áruk tekintetében, amelyek az 5. és 29. áruosztályok fentebb felsorolt áruk

 körében.

 ( 210 ) M 11 00064

 ( 220 ) 2011.01.12.

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

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 ) TROPICAL SLIM

 ( 511 ) 5    Egészségügyi és diétás készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítő diétás anyagok és

élelmiszerek, diétás és fogyasztó teák, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyteák, étvágycsökkentő szerek

 gyógyászati célra.

  29    Szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselé, lekvár, dzsem, pép, konzervek, kompótok.

 39    Áruk szállítása, csomagolása, raktározása, tározása, csomagküldemények elosztása, szállítmányozás

 (logisztika), különösen az 5. és 29. áruosztályhoz tartozó, felsorolt áruk körében.

 ( 210 ) M 11 00066

 ( 220 ) 2011.01.12.

 ( 731 )  Old Man's Pub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

  41    Konferencia és rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás és turizmus.

 ( 210 ) M 11 00070

 ( 220 ) 2011.01.12.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) INDACORD

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00078

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  NTS Szálloda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIRDLAND

 ( 511 )   41    Sport tevékenység, sport és egyéb nem zenei rendezvények szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44    Orvosi szolgáltatások; szanatóriumok; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére,

 kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00090
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 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  SPIRITS-68 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Vágó Laura, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adult Fruit

 ( 511 )   33    Pálinka, alkoholos esszenciák, alkoholos italok, alkoholos kivonatok, égetett szeszes italok.

 ( 210 ) M 11 00091

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  SPIRITS-68 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Vágó Laura, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pálinkafarm

 ( 511 )  32    Ásványvizek, ásványvizek (italok), alkoholmentes aperitifek, esszenciák italok előállításához,

 gyümölcslevek, készítmények italok előállításához.

 33    Alkoholos italok, cseresznyepálinka, gyomorkeserű italok, pálinkák, brandyk, szeszes italok, alkoholos

 esszenciák, alkoholos kivonatok, égetett szeszes italok.

  43    Éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 11 00092

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd, Wilmington, Delaware (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 11 00096

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  Tőzsdeiskola Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Földvári László ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

oktatás, szemináriumok rendezése és vezetése, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

 gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 210 ) M 11 00097

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  Siket Sándor, Csobánka (HU)

 ( 541 ) KONTYOS

 ( 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.

 33    Alkoholos esszenciák, alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, borok,

égetett szeszes italok (tömény italok és likőrök), gyomorkeserű italok, alkoholos gyümölcskivonatok,

gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok,körteborok, likőrök, málnaborok, meggyborok, pálinkák, brandyk,

 ribizli borok, szeszes italok, szilvaborok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások, éttermek, étkezdék; időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 11 00098

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  Ezüst Talizmán 2002 Bt., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 11 00110

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Üvegek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerek és italok fogyasztására való elkészítése,

valamint amelyek célja szállás és étkeztetés biztosítása szállodákban, panziókban és más időleges szállásadást

 nyújtó létesítményekben.

 ( 210 ) M 11 00115

 ( 220 ) 2011.01.18.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

  38    Távközlés.

  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 11 00132

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Atenor Group Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00145

 ( 220 ) 2011.01.21.

 ( 731 )  ICO Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Idikó ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Írószerek.

 ( 210 ) M 11 00160

 ( 220 ) 2011.01.24.

 ( 731 )  Victory 2001 Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Koller Domonkos, Pécs

 ( 541 ) MITHRAS

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00163

 ( 220 ) 2011.01.24.

 ( 731 )  ACE Company and Equipment Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 ) REBELLIS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00172

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Szom-Hor Kesztyűgyártó Kft., Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Bőrruházat; cipők *; dzsekik; kabátok; kalapok; kerékpáros öltözetek; kesztyűk [ruházat]; pólók;

 szőrmebéléses kabátok; szőrmék [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; övek [ruházat].

 28    Baseballkesztyűk; baseballkesztyűk [játékfelszerelések]; kesztyűk [játékok tartozékai]; ökölvívó kesztyűk,

 boxkesztyűk.

 ( 210 ) M 11 00174

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  DETKI Keksz Kft., Halmajugra (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00177

 ( 220 ) 2011.01.25.

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

 ( 541 ) ANGELS'BLOOD

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 11 00178

 ( 220 ) 2011.01.25.

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

 ( 541 ) ARANYMADÁR

 ( 511 )   33    Pálinka kategória.

 ( 210 ) M 11 00180

 ( 220 ) 2011.01.26.

 ( 731 )  Pestújhelyi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) RADAI ROSSEB

 ( 511 )   29    Szárított és főzött gyümölcsök, zöldségek, zselék, lekvárok, kompótok, étkezési olajok, vadhús.

  33    Borok, likőr, pálinka.

  39    Szállítás, áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00182

 ( 220 ) 2011.01.26.

 ( 731 )  Stráhl Tamás György, Budapest (HU)

 Rápolti István, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  1    Szilikon, szilikonok, ragasztószerek (ipari), ipari ragasztószerek, ipari vegyi termékek.

 ( 210 ) M 11 00188

 ( 220 ) 2011.01.26.

 ( 731 )  Bongrain S.A., 78220 Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 11 00192

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  L.U. Kingdom Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Suhajda Csaba, Budapest

 ( 541 ) G.river

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00193

 ( 220 ) 2011.01.27.

 ( 731 )  Dravucz Corporation Kft., Jenő (HU)

 ( 740 )  Drávucz András, Jenő

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00209

 ( 220 ) 2011.01.28.

 ( 731 )  Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 ) AUTÓVADÁSZ

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00232

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Poller Roland, Bonyhád (HU)

 ( 740 )  dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

 ( 210 ) M 11 00238

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Career

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00239

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Cargo City

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00241

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Green

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00243

 ( 220 ) 2011.02.01.
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 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD HR

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00247

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD Retail

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00251

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD T1

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00254

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUD T2B

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00259

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bud:2b

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00268

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zsuzsanna, Csapó, Szilágyi és Világosi Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00280

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  AVE Ásványvíz Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit, Debrecen

 ( 541 ) CÍVIS

 ( 511 )   32    Ásványvizek, ásványvizek [italok], vizek [italok].

 ( 210 ) M 11 00283

 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Első Magyar Fehér Asztal Lovagrend, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fekete Antal, Kerekegyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; briós; cukrászsütemények

karácsonyfadíszítésére; cukrászsütemények; díszek süteményekhez; fagylalt, jégkrém; kekszek; kenyér; mandulás

cukrászkészítmények; marcipán; méz; mézeskalács;palacsinták; pizzák; pralinék; pudingok; sós kekszek;

 sütemények; szendvicsek; tea; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].

 32    Ásványvizek; ásványvizek [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyömbérsör; gyümölcslevek;

 limonádék; sörök; szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; vizek [italok].

 33    Alkoholos italok, a sörök kivételével; almaborok; borok; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; emésztést

elősegítő italok[tömény italok és likőrök]; gyomorkeserű [bitter]italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 likőrök; pálinkák, brandyk; szeszesitalok.

 ( 210 ) M 11 00289

 ( 220 ) 2011.02.01.

 ( 731 )  Körmendy-Rácz János 100%, Budapest (HU)

 ( 541 ) APYS

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

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

 ( 210 ) M 11 00291
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 ( 220 ) 2011.02.02.

 ( 731 )  Benkovics Péter 100%, Győr (HU)

 ( 541 ) mr hair

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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.

 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 11 00293

 ( 220 ) 2011.02.03.

 ( 731 )  Szent László Katonai Lovagrend (1861), Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Polgár Károly, dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; külföldről és belföldről származó adományok átvétele,

 megörzése és igazságos elosztása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; külföldről és belföldről származó természetbeni

 adományok átvétele, megőrzése és igazságos elosztása, csomagküldemények elosztása.

 41    Nevelés; sport- és kulturális tevékenységek; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

gyermek és ifjúságvédelem; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének neveléssel, oktatással

történő elősegítése; kulturálistevékenység; a magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségekkel, valamint határon

túli magyarsággal kapcsolatos oktatási és kulturális tevékenység; különböző társadalmi osztályok, csoportok,

nemzetiségek nevelése, oktatása az Euroatlanti integrációelősegítése, inkulturáció, hagyományőrzés,

 hagyományok ápolása érdekében.

 ( 210 ) M 11 00346

 ( 220 ) 2011.02.08.

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

 ( 740 )  dr. Koletár András, dr. Kolatár András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 11 00353

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 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.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00354

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek), különösen

 glifozat hatóanyagú gyomirtó szer.

 ( 210 ) M 11 00355

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; rovarölő szerek (inszekticidek).

 ( 210 ) M 11 00356

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 )  1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 11 00357

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  PRESIDENCE COMPANY Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Hungarythm

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

 ( 210 ) M 11 00358

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Turbo Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Elektromos izomstimulációval végzett edzés.

  44    Rehabilitációs higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00360

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Bindics Elek, Sződliget (HU)

  

( 546 )

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

termékek; fényképek; papíripari cikkek, anyagok művészek részére; ezen belül különösen: képkészítésre,

 faldekoráció készítésére, tapétázásra szolgáló,papírt tartalmazó anyagok.

 24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ezen belül különösen: képkészítésre,

faldekoráció készítésére, tapétázásra szolgáló, textilt tartalmazó anyagok, nem szőtt textíliák, vlies (nem szövött

 technológiával, gyapjúból készítettanyag).

  37    Képkészítés, faldekoráció készítése, tapétázás.

 ( 210 ) M 11 00369

 ( 220 ) 2011.02.09.

 ( 731 )  Varázs Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Borkaszinó

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

 karácsonyfadíszek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00418

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Nader-Sharif Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis Ildikó, Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 11 00419

 ( 220 ) 2011.02.14.

 ( 731 )  Bora Alic, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Roczkó Zita, Roczkó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SUNTIMES

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 11 00434

 ( 220 ) 2011.02.15.

 ( 731 )  Vass László, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tenger gyümölcsei és abból készített termékek; tartósított, szárított és főzött

gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvárok, gyümölcslevek; saláták; tojások, tej, tejtermékek; főző olajok;

 savanyúságok; szárított füvek;hús készítmények; burgonya alapú snack ételek.

 43    Éttermek, snack bárok, kávéházak, kantinok és gyors ételt kiszolgáló üzletek; ételek és üdítő készítmények

elosztásával kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások; vendéglátóiparral kapcsolatos on-line

 komputerhálózaton keresztül nyújtottszolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00436

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Grimm Péter, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

 ( 210 ) M 11 00437

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Kézi-Varázs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál Szilvia, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Honleány

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
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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 11 00439

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  LIVAN-P Oktatási Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PEREGRINUS

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

 ( 210 ) M 11 00441

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Jammertal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) SUNSHINEDAY

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

 ( 210 ) M 11 00446

 ( 220 ) 2004.06.24.

 ( 731 )  PIQUADRO S.p.A., Silla di Gaggio Montano, 40041 (IT)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Napszemüvegek, szemüvegek, szemüveg keretek, szemüvegtokok, szemüvegláncok és zsinórok.

 ( 210 ) M 11 00451

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  Forgács István, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 11 00452

 ( 220 ) 2011.02.16.

 ( 731 )  BLACKO Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváthné dr. Nagy Ildikó, dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FANYŰVŐ

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

 ( 210 ) M 11 00455

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Ljubimov Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 00457

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Ljubimov Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 11 00459

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  DUAL GLASS Kft., Kóka (HU)

 ( 740 )  Dr. Györfi Beáta ügyvéd, Gödöllő

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Zuhanyfülke, zuhanyfal, zuhanyok, kádparaván, fürdőkád felszerelések, fürdőszobai szerelvények.

  37    Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése.

 ( 210 ) M 11 00465

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

 ( 541 ) Bol-Dog

 ( 511 )   31    Tápanyagok állatok számára.

 ( 210 ) M 11 00472

 ( 220 ) 2011.02.18.

 ( 731 )  Trunkos András 50%, Törökbálint (HU)

 Vlajku Levente 25%, Csömör (HU)

 Szigetvári László 25%, Ecser (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Étel házhoz szállítása, parti-szervíz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások,

 étkeztetés.

 ( 210 ) M 11 00479

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Inter-Business Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ÜZLETRE HANGOLVA
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 ( 511 )   36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

 ( 210 ) M 11 00480

 ( 220 ) 2011.02.17.

 ( 731 )  Inter-Business Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BARTÓK UDVAR

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

 ( 210 ) M 11 00524

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Soós Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wonderduck Agency Zrt.

 ( 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 11 00525

 ( 220 ) 2011.02.23.

 ( 731 )  Soós Sándor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 11 00530

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Air-One 20 SL

 ( 511 )  1    Lombtalanítók.

 ( 210 ) M 11 00549

 ( 220 ) 2011.02.24.

 ( 731 )  GynoPatch Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Derzsi Katalin, S.B.G.K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 541 ) GynoPatch

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények orvosi célokra, valamint személyes higiénia céljaira.

 ( 210 ) M 11 00552

 ( 220 ) 2011.02.25.

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; közlekedési vegyi anyagok.

  12    Járműalkatrészek, tartozékok.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 11 00610

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) Pek-Trend

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 11 00622

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám, Erdős 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

(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 11 00623

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám, Erdős 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
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(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 11 00626

 ( 220 ) 2011.03.03.

 ( 731 )  SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Yeongtong-gu, Suwon-si,Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SAMSUNG VRT

 ( 511 ) 7    Elektromos mosógépek ruhákhoz; elektromos mixerek háztartási célokra; elektromos darálók / aprítógépek

 háztartási célokra; automata mosogatógépek; elektromos porszívók; porszívó porzsákok.

 ( 210 ) M 11 00630

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Atilla Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Építőipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petróczy Gyula, Prandler & Petróczy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) waskon

 ( 511 )  17    Hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok; műgyanták (félkész termékek); nedvesség elleni szigetelő

kompozíciók épületekben; nyílászárókhoz tömítőanyagok; sugárzást (hő-) gátló anyagok; szigetelő anyagok;

szigetelő kompozíciók nedvesség ellenépületekben; szigetelő nemezek; szigetelő szövetek; szintetikus gyanták

 (félkész termékek); szövetek (szigetelő-).

 ( 210 ) M 11 00635

 ( 220 ) 2011.03.04.

 ( 731 )  Katona Zsolt Vazulné, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; különösen kereskedelmi vagy reklámcélú

 kiállítások és vásárok szervezése.

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

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

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 210 ) M 11 00718

 ( 220 ) 2011.03.10.

 ( 731 )  Máriás György, Törökbálint (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 11 00839

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.

 35    Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás, szépségápolás, kölönösen szépségszalonok,

 napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 11 00840

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.

 35    Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás, szépségápolás, kölönösen szépségszalonok,

 napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 11 00841

 ( 220 ) 2011.03.21.

 ( 731 )  Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz- és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.

 35    Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.
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 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás, szépségápolás, kölönösen szépségszalonok,

 napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 11 01181

 ( 220 ) 2011.04.14.

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

 ( 541 ) EGILAX

 ( 511 ) 5    Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra vagy személyes higiénia

 céljára.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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