
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  199.911

 ( 151 )  2010.03.23.

 ( 210 )  M 09 00940

 ( 220 )  2009.04.07.

 ( 732 )  Cosmed Kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  200.263

 ( 151 )  2010.05.14.

 ( 210 )  M 09 01043

 ( 220 )  2009.04.16.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Rovar riasztó eszköz.

 ( 111 )  202.719

 ( 151 )  2011.03.24.

 ( 210 )  M 07 00674

 ( 220 )  2007.02.28.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Budapesti 7 Nap

 ( 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; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

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

 nyomdabetűk; klisék; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.

 ( 111 )  202.843

 ( 151 )  2011.04.13.

 ( 210 )  M 10 01102

 ( 220 )  2010.03.30.

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

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Budapest
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( 546 )

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

tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes

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

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

 39 Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak.

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

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

 ( 111 )  203.045

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02830

 ( 220 )  2010.09.22.

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

 ( 740 )  dr. Poharánszki István, Veszprém

 ( 541 )  Winter Mix

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, 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.

 ( 111 )  203.046

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02832

 ( 220 )  2010.09.22.

 ( 732 )  Gárdos Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vankó Norbert, Budapest

 ( 541 )  SIKERTEX TEXTILHÁZ

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

 ( 111 )  203.047

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03096

 ( 220 )  2010.10.11.

 ( 732 )  L-IT Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 )  WE MAKE IT LIVE!

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  203.048

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 09 00188

 ( 220 )  2009.01.23.

 ( 732 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A szellemi energia

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  203.049

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03656

 ( 220 )  2010.12.07.

 ( 732 )  Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft., Budapest (HU)

 Csepel Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Párkányi Eszter, Pécs

  

( 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.

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

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

 ( 111 )  203.050

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03299

 ( 220 )  2010.11.05.

 ( 732 )  Civilek a Lakóhelyért Egyesület, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, hagyományőrző rendezvények

 szervezése.

 ( 111 )  203.051

 ( 151 )  2011.05.02.
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 ( 210 )  M 10 03297

 ( 220 )  2010.11.05.

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

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

 ( 541 )  DESSICASH

 ( 511 )  5 Gyomirtó szerek, herbicidek.

 ( 111 )  203.052

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03294

 ( 220 )  2010.11.05.

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

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

 ( 541 )  estbiztosítás

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  203.053

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03289

 ( 220 )  2010.11.05.

 ( 732 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

 ( 541 )  CHEMISYS

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

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

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok, fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek,

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 (külső felületé), vegytisztítás, tisztítógépek kölcsönzése.

 ( 111 )  203.056

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03282

 ( 220 )  2010.11.04.

 ( 732 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 11 Kézszárító készülékek mosdókhoz; akváriumi szűrőberendezések; biztonsági lámpák, csillárok; gázgyújtók,

gázöngyújtók, hűtőgépek; lámpák; léghűtő- légkondicionáló berendezések; ventillátorok; világító berendezés és

készülék; vízforraló; zseblámpa;kávéfőző; fénycsövek, főzőedények és főzőberendezések, akváriumi

 világítótestek és melegítő készülékek, páraelszívó készülék.

 ( 111 )  203.057

 ( 151 )  2011.05.02.
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 ( 210 )  M 10 03115

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Kiss Koloniál Fa- és Bútoripari Kft., Derecske (HU)

 ( 740 )  Széles Mónika, Esztár

 ( 541 )  "KIKOL FENYŐBÚTORT BÁRMI ÁRON GYÁRI ÁRON"

 ( 511 )  20 Bútor.

 ( 111 )  203.058

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03113

 ( 220 )  2010.10.19.

 ( 732 )  Újvilág MGÉSZ, Abony (HU)

 ( 541 )  EGY FALAT EGÉSZSÉG

 ( 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. 

 ( 111 )  203.085

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 03120

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Woop Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  WOOP

 ( 511 ) 9 Számítástechnikai szoftverfejlesztési eszközök; közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online szolgáltatások,

közösségi hálózatépítő alkalmazások készítését segítő és adatlehívást, -feltöltést, -letöltést, -hozzáférést,

 -bloggolást és -kezelést lehetővétevő számítógépes szoftverek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideértve különösen

információk és adatok gyűjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, információk és adatok számítógépes

 adatbázisokba rendezését, szerkesztését,számítógépes nyilvántartások kezelését.

38 Számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen adatok, üzenetek és információk, elektronikus továbbítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása; online csevegő szolgáltatásokbiztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

 közösségi hálózatépítés.

 ( 111 )  203.086

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02836

 ( 220 )  2010.09.23.

 ( 732 )  Lakatos Tibor, Mikepércs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Renáta, dr. Németh Renáta Ügyvédi Iroda, Budapest
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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.

 ( 111 )  203.087

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02835

 ( 220 )  2010.09.23.

 ( 732 )  Házak Ásza Kft., Pécel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6 Ajtóbetétek fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtószerelvények fémből.

19 Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubélletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 biztonsági ajtók.

 ( 111 )  203.088

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02828

 ( 220 )  2010.09.22.

 ( 732 )  Z.I.B. Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárhegyi Ágnes, dr. Sárhegyi Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Z.I.B.Consulting

 ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 tanácsadás.

 ( 111 )  203.089

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02824

 ( 220 )  2010.09.22.

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

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

 ( 541 )  FILM E

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

38 Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás; televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; televíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján, számítógép

terminálok közötti összeköttetés, üzenetek ésképek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az
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 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  203.090

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02841

 ( 220 )  2010.09.23.

 ( 732 )  Clondike Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 )  ZAFIR

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

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

 ( 111 )  203.091

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02659

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Daróczi László, Püspökladány (HU)

 ( 541 )  Melódia Big Band

 ( 511 )  41 Előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  203.092

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02653

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Képest.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai 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.

 38 Távközlés; online telekommunikációk.

 40 Anyagmegmunkálás; fényképnyomtatás.

 ( 111 )  203.093

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02297

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Marton Edvin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rosonczy Enikő, Rosonczy 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

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.

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

 ( 111 )  203.094

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 02093

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MedicalOnline

 ( 511 )  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.

 ( 111 )  203.095

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 01628

 ( 220 )  2010.05.25.

 ( 732 )  ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  Xenofilter Technology

 ( 511 ) 40 Vízkezelési, különösen szennyvíztisztítási technológiák, szolgáltatások, ideértve a szennyvizek

 gyűjtését/befogadását, és azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.096

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 03005

 ( 220 )  2010.10.08.

 ( 732 )  Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi, Bahçelievler, Istanbul (TR)
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 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök; készítmények sörök előállításához.

 ( 111 )  203.097

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 03369

 ( 220 )  2010.11.11.

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Enikő ügyvéd S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  203.098

 ( 151 )  2011.05.03.

 ( 210 )  M 10 03201

 ( 220 )  2010.10.28.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Maradjon játék!

 ( 511 )  9 Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással működő készülékek, világító és mechanikus táblák.

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

termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaitárgyak.

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

 lebonyolítása, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 111 )  203.099

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 08 03732
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 ( 220 )  2008.12.04.

 ( 732 )  Simplon BB Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SIMPLON

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

 ( 111 )  203.100

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 09 02913

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  Kockapárbaj

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek, (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése,

 szabadtéri hirdetés.

 41 Sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek.

 ( 111 )  203.101

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 10 00946

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 2 Festékek, kencék, lakkok; higítók és színezőanyagok, mint a festékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló

 és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festék formájában); fapácok.

 ( 111 )  203.102

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 10 01535

 ( 220 )  2010.05.13.

 ( 732 )  Hadas Tamás, Budapest (HU)

 dr. Virág-Hadas Mária, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Viaszgyertyák, gyertyabelek, méhviasz, mécsesek, viasz világítási célra, viaszok (nyersanyagok).

 21 Gyertyatartók, asztaldíszek, gyertyafogók cseppfogó karikái, gyertyaoltók.
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 ( 111 )  203.103

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 10 01750

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  83 Ingatlan-beruházási Kft., Budapest (HU)

  

( 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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás/élelmezés; időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.104

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 10 01751

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  Money & More Pénzügyi Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert 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.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  203.105

 ( 151 )  2011.05.04.

 ( 210 )  M 10 01752

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  Bernáth Tamás, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információknak számító

 gépes adatbázisokba való szerkesztése; piackutatás.
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 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek, pénzügyi elemzések.

 ( 111 )  203.106

 ( 151 )  2011.05.05.

 ( 210 )  M 10 01753

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  Virág Imre Zsolt, Miskolc (HU)

 Kovács Zoltán, Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Czél György, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  
( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.107

 ( 151 )  2011.05.05.

 ( 210 )  M 10 01754

 ( 220 )  2010.06.07.

 ( 732 )  Virág Imre Zsolt, Miskolc (HU)

 Kovács Zoltán, Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Czél György, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.108

 ( 151 )  2011.05.05.

 ( 210 )  M 10 02142

 ( 220 )  2010.07.13.

 ( 732 )  Zatureczki Pál Zoltán, Nyíregyháza (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Taxiszolgáltatás.

 ( 111 )  203.109

 ( 151 )  2011.05.05.

 ( 210 )  M 10 03178

 ( 220 )  2010.10.27.

 ( 732 )  Rényi Barbara, Budapest (HU)

 Beck Andrea, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41 Öltözködéssel, divattal, jótékonysági tevékenységgel kapcsolatos rendezvények és szolgáltatások.

 42 Öltözködéssel, divattal, jótékonysági tevékenységgel kapcsolatos internetes tartalomszolgáltatások.

 ( 111 )  203.115

 ( 151 )  2011.05.05.

 ( 210 )  M 10 02720

 ( 220 )  2010.09.10.

 ( 732 )  Petőcz Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Optotéka

 ( 511 ) 9 Optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék,

kontaktlencsék, optikai korrekciós lencsék, optikai prizmák, nagyítók, lupék, optika tükrök, optikai üvegek;

optika szemüvegek, szemüvegkeretek,szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek,

vakításgátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetők, cvikkerek, foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetőkhöz),

 cvikkertokok, szemüveglencse üvegjei.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök kiskereskedelme.

 44 Szemorvosi- és optikai szolgáltatások.

 ( 111 )  203.120

 ( 151 )  2011.05.06.

 ( 210 )  M 10 02539

 ( 220 )  2010.08.19.

 ( 732 )  Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kulcsrakész energia

 ( 511 )  35 Információ és tanácsadás fogyasztóknak.

 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; fűtőberendezések felszerelése és javítása.

 39 Elektromos áram elosztása; energiaelosztás.

 40 Energiatermelés.

 42 Energiatakarékossági tanácsadás; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

 ( 111 )  203.121

 ( 151 )  2011.05.06.

 ( 210 )  M 10 02541

 ( 220 )  2010.08.19.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  BLUELINK

 ( 511 ) 38 Gépjárművekkel kapcsolatos információ és adatok továbbításával átvitelével kapcsolatos szolgáltatások;

információ-átvitel nemzeti és nemzetközi hálózatok útján; információ-átvitel optikai távközlési hálózatok útján;

hírközlés; hírközlési/adatközlésikészülékek és berendezések kölcsönzése; hírközlési berendezések kölcsönzése;

adatbázis-információk távközlési hálózat útján történő továbbítása és fogadása (átvitele); vészüzenet-szolgáltatás

távközlési hálózaton keresztül; adatközlés; vezeték nélküliösszeköttetés/átvitel; VAN (Value Added Network -

értéknövelő szolgáltatású hálózat) útján történő távközlés/átvitel; műholdas jelátvitel; távközlési információ
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szolgáltatása; számítógép terminálok által biztosított hírközlés/adatátvitel; képektovábbítása/átvitele; hozzáférés

biztosítása felhasználók számára globális számítógépi hálózathoz; távközlési összeköttetések biztosítása globális

 számítógépi hálózathoz; hírközlés/távközlés internet útján.

 ( 111 )  203.129

 ( 151 )  2011.05.10.

 ( 210 )  M 10 02717

 ( 220 )  2010.09.09.

 ( 732 )  Merkapt Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  ( 591 )

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

 ( 111 )  203.131

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02428

 ( 220 )  2010.08.09.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); szeszesital.

 ( 111 )  203.132

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02429

 ( 220 )  2010.08.09.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); szeszesital.

 ( 111 )  203.133

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02602

 ( 220 )  2010.08.27.

 ( 732 )  Tolnai Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AbilityMatrix

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

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

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

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

 ( 111 )  203.134

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02609

 ( 220 )  2010.08.30.

 ( 732 )  Egyesült Társkereső Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás és üzletmenettel kapcsolatos tevékenységek.

 41 Oktatás; nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgáltatások.

 42 Számítástechnikai szolgáltatások.

 ( 111 )  203.135

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02800

 ( 220 )  2010.09.20.

 ( 732 )  Buza Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Laptopkonyha

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,
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kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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.

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.136

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02980

 ( 220 )  2010.10.06.

 ( 732 )  Kalász DSE, Budakalász (HU)

 ( 541 )  DRAGONÁSZ

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.137

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03157

 ( 220 )  2010.10.26.

 ( 732 )  Presidance Company Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  203.138

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03160

 ( 220 )  2010.10.26.

 ( 732 )  MELE AD MAIORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Móré Viktória ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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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.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.139

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03332

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Arteus Capital Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes, Budapest

 ( 541 )  ARTEUS CAPITAL

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

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  203.140

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03333

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Arteus Capital Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  203.141

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03334

 ( 220 )  2010.11.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok; kozmetikai szerek, különösen természetes növényi és/vagy ásványi
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alapanyagú kenőcsök, krémek, testápoló és hajápoló anyagok, dezodorok, bőr ápolására szolgáló kozmetikai

termékek; hajmosó szerek; hajápoló szerek;fogkrémek; mosószerek; olajok kozmetikai használatra; fürdősók nem

gyógyászati használatra; izzadásgátló készítmények; lebarnulásra szolgáló készítmények; szájvizek, nem

 gyógyászati használatra; szőrtelenítő szerek; készítmények tisztálkodáshoz.

5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; ember- és állatgyógyászati

termékek és alapanyagok; paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek;

fertőtlenítő szerek; gyógyteák;gyógynövények; herbateák; természetes növényi és/vagy ásványi hatóanyagú

gyógyszerészeti készítmények és egészségügyi termékek, például tabletta-, kapszula-, tinktura formában

 kiszerelve.

29 Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tejtermékek; gyógyfüveket tartalmazó, nem gyógyhatású termékek; gyümölcshéj.

30 Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; méz; tea alapú italok; életmódteák, így reggeli (indító)-, élénkítő- és napzáró teák, ideértve a

 gyümölcsökből készült teákat is; fűszerek;müzli; vadon élő fűszernövények.

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

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; zöldséglevek.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök).

35 Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai

szerek, természetes növényi és/vagy ásványi alapanyagú kenőcsök, krémek, testápoló és hajápoló anyagok,

dezodorok, bőr ápolására szolgálókozmetikai termékek, hajmosó szerek, hajápoló szerek, fogkrémek,

mosószerek, olajok kozmetikai használatra, fürdősók, izzadásgátló készítmények, lebarnulásra szolgáló

készítmények, szájvizek, szőrtelenítő szerek, készítmények tisztálkodáshoz,gyógyszerészeti készítmények,

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, ember- és állatgyógyászati termékek és alapanyagok,

paramedicinális készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, fertőtlenítő szerek,

gyógyteák,gyógynövények, herbateák, természetes növényi és/vagy ásványi hatóanyagú gyógyszerészeti

készítmények és egészségügyi termékek például tabletta-, kapszula-, tinktura formában kiszerelve, tartósított,

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök észöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tejtermékek,

gyógyfüveket tartalmazó, nem gyógyhatású termékek, gyümölcshéj, kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek, lisztek és

más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz, teaalapú italok, életmódteák, így

reggeli (indító)-, élénkítő- és napzáró teák, ideértve a gyümölcsökből készült teákat is, fűszerek, müzli, vadon élő

fűszernövények, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és

zöldségek,vetőmagok, élő növények és virágok, sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz, zöldséglevek, alkoholtartalmú

 italok (a sörök kivételével), emésztéstelősegítő italok vonatkozásában.

 ( 111 )  203.142

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03336

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati eszközök; ortopédiai cikkek; ortopéd lábbelik; ortopédiai kötések ízületekre; ortopédiai övek,

derékkötők; ortopédiai térdvédők; csizmák gyógyászati használatra; gumipólyák; inhaláló készülékek;

lúdtalpbetétek; mellszívók [szoptató anyáknak];szoptatáshoz használt készülékek; terhességi övek; párnák

 gyógyászati használatra; sérvkötők; vérnyomásmérők.

 25 Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpbetétek; eldobható talpbetétek; papucsok.

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

 részére; aromaterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 111 )  203.143

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03337

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati eszközök; ortopédiai cikkek; ortopéd lábbelik; ortopédiai kötések ízületekre; ortopédiai övek,

derékkötők; ortopédiai térdvédők; csizmák gyógyászati használatra; gumipólyák; inhaláló készülékek;

lúdtalpbetétek; mellszívók [szoptató anyáknak];szoptatáshoz használt készülékek; terhességi övek; párnák

 gyógyászati használatra; sérvkötők; vérnyomásmérők.

 25 Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpbetétek; eldobható talpbetétek; papucsok.

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

 részére; aromaterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 111 )  203.144

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03503

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  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.
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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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 házhozszállítása.

 ( 111 )  203.145

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03504

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 házhozszállítása.

 ( 111 )  203.147

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02872

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  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
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-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

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

 ( 111 )  203.148

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03043

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Szepesi István, Sopron (HU)

  

( 546 )

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

 gyanták.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.149

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02880

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31 Állateledel, haleledel.

 ( 111 )  203.150

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03588

 ( 220 )  2010.12.01.

 ( 732 )  Hollódi Gergely Jenő, Budapest (HU)

 ( 541 )  AROMA BOTANICA

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

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

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  203.151

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03060

 ( 220 )  2010.10.13.
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 ( 732 )  "Ilcsi" Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Budapest

 ( 541 )  EMINENCE

 ( 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; kozmetikai tanácsadás, kutatás és szolgáltatások, szépségápolás,

 különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 111 )  203.152

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 01935

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Kovácsné dr. Nagy Emese, Nyékládháza (HU)

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

 ( 541 )  ACE Program

 ( 511 ) 16 Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony

fűzött könyvek, ceruzák, címkék, nem szövetből, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írófelszerelések,

írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papíráruk), ívek(papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír,

magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzó képek, naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak,

naptárakletéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk

nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, papír, papíráruk, papírtartó dobozok (irodai cikkek),

plakátok, falragaszok papírból vagykartonból, poszterek, prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, tollak

 (irodai cikkek), öntapadó címkék (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok/kártyák.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35 Fénymásolás, gépírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési oldalak készítése,

import-export ügynökségek, iratmásolás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultációszemélyzeti kérdésekben, közlemények átírása,

közönségszolgálat, közvélemény kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi,adminisztrációja,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások (üzleti

segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

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

 reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban.

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

 ( 111 )  203.153

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02868

 ( 220 )  2010.09.24.
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 ( 732 )  TV Paprika Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Spektrum Home

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

38 Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása; kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján, számítógép

terminálok közötti összeköttetés, üzenetekés képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  203.154

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02876

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  EVM Zrt., Budapest (HU)

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

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).

 ( 111 )  203.155

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 03052

 ( 220 )  2010.10.07.

 ( 732 )  Construmarket Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 ) 35 Számítógépes nyilvántartások kezelése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

kereskedelmi információs ügynökségek,hirdetési oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, beszerzői

szolgáltatások mások számára, árösszevetési szolgáltatások, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek

 elektronikus úton, kivéve kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárokszervezését.

37 Építkezési, javítási, szerelési szolgáltatások közvetítése, valamint ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos

tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatások, ideértve különösen ilyen szolgáltatások elektronikus úton

 való nyújtását

42 Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, kutatómotorok

biztosítása az internethez, építészeti konzultáció, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása,

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  203.156

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02879

 ( 220 )  2010.09.27.

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

 ( 541 )  RÖTGER

 ( 511 ) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok,

 gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  203.157

 ( 151 )  2011.05.12.

 ( 210 )  M 10 02862

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  SWEET ANGEL

 ( 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.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 
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