
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  200.058

 ( 151 )  2011.06.27.

 ( 210 )  M 09 01709

 ( 220 )  2009.06.15.

 ( 732 )  Millennium & Copthorne International Limited, Singapour (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat

és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket,

szolgáltatásokkal járóapartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes

szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat,

kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve emeszolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes

 hálózatokon keresztül történő hirdetését és reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok

és lakások bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott szálláshelyek

 üzemeltetése; szolgáltatásokkal járóapartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetőség biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital);

összejövetelekhez helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti

 lakhatási lehetőség biztosítása;szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  200.059

 ( 151 )  2011.07.08.

 ( 210 )  M 09 01710

 ( 220 )  2009.06.15.

 ( 732 )  Millennium & Copthorne International Limited, Singapour (SG)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat

és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket,

szolgáltatásokkal járóapartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes

szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat,

kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve emeszolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes

 hálózatokon keresztül történő hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital);

összejövetelekhez helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti

 lakhatási lehetőség biztosítása;szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  200.060

 ( 151 )  2011.07.08.

 ( 210 )  M 09 01711

 ( 220 )  2009.06.15.

 ( 732 )  Millennium & Copthorne International Limited, Singapour (SG)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat

és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket,

szolgáltatásokkal járóapartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat, ideiglenes

szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat,

kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve emeszolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes

 hálózatokon keresztül történő hirdetését és reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok

és lakások bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott szálláshelyek

 üzemeltetése; szolgáltatásokkal járóapartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetőség biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel éa ital);
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összejövetelekhez helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szálláshelyek foglalások; átmeneti

 lakhatási lehetőség biztosítása;szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  203.337

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02306

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Dow AgroScience LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

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

 ( 541 )  CENTRIS

 ( 511 )  5 Növényvédő szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő, gyomirtó és rovarölő szerek.

 ( 111 )  203.487

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 11 00074

 ( 220 )  2011.01.13.

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

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

  

( 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.

 ( 111 )  203.488

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 11 00072

 ( 220 )  2011.01.13.

 ( 732 )  XTREMEDIA Online Kommunikációs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  203.489

 ( 151 )  2011.06.29.
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 ( 210 )  M 10 03844

 ( 220 )  2010.12.17.

 ( 732 )  Komlancz Tibor, Telki (HU)

 Szabó István, Kiskőrös (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  203.490

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03842

 ( 220 )  2010.12.17.

 ( 732 )  Szentjánosbogár Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok, könyvek, naptárak, magazinok,

 újságok.

 25 Ruházati cikkek, pólók, pulóverek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; bálok szervezése; gyakorlati képzés; könyvkiadás; sportversenyek rendezése; oktatás; szövegek

 kiadása; üdülőtáborok szolgáltatásai.

 ( 111 )  203.491

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03832

 ( 220 )  2010.12.16.

 ( 732 )  Config 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Paks (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 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 )  203.492

 ( 151 )  2011.06.29.
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 ( 210 )  M 10 03654

 ( 220 )  2010.12.07.

 ( 732 )  IREAD Transmitter Ltd., Cambridge , Cambridgeshire (GB)

 ( 740 )  dr. Havas-Sághy Gábor, Havas-Sághy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  203.493

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03649

 ( 220 )  2009.03.17.

 ( 732 )  KILARGO Sp. z o.o., Dobron (PL)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  30 Jégkrémek; jégkrémdesszertek; cukrászáruk és édességek.

 ( 111 )  203.494

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03642

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  dr. Varju Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tuza Béla ügyvéd, 12.sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  CORVIN KLINIKA

 ( 511 )  42 Orvosi klinikák.

 ( 111 )  203.495

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03479

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Piros Tulipán Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1720



 ( 111 )  203.496

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03478

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Get-Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tamasi Zoltán, Bánfi és Tamasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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 )  203.497

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03475

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Szemán Beatrix, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,

 tanítási és oktatási anyagok művészek részére; csomagolásra szolgáló anyagok; nyomdaipari termékek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  203.498

 ( 151 )  2011.06.29.

 ( 210 )  M 10 03296

 ( 220 )  2010.11.05.

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

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök).

 ( 111 )  203.577

 ( 151 )  2011.07.11.
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 ( 210 )  M 11 00007

 ( 220 )  2011.01.04.

 ( 732 )  Revász János Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek, chipek [integrált áramkörök], hangátviteli

készülékek, interfészek [informatika], lemezadagolók, juke boxok [informatika], modemek, monitorok

[számítgéphardver], monitorok [számítógépprogramok],számítógépmemóriák, számítógép programok

[letölthető], számítógépek, számítógépperifériák, számítógépprogramok, rögzített, szoftverek, rögzített,

 szünetmentes áramforrások.

38 Hangposta szolgáltatások, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálóhoz, hozzáférési idő bérlése világméretű számítógépes hálózatokhoz, távkonferencia szolgáltatások,

távközlési kapcsolat létesítése számítógépesvilághálóval, telefon-összeköttetések, távközlési cstornák biztosítása

 távvásárláshoz.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, energiatakarékosségi

tanácsadás, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete,hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép

programok adatainak és adatoknak azátalakítása, számítógép programok installációja, számítógép programok

sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek

kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése,számítógépes

rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás,

 számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotásaés fenntartása mások számára.

 ( 111 )  203.578

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 11 00012

 ( 220 )  2011.01.05.

 ( 732 )  Random Capital Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  203.579

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03408

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Mul-T-Lock Technologies Ltd., Yavne (IL)

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

 ( 541 )  MT5

 ( 511 ) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági
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láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.

 ( 111 )  203.580

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03600

 ( 220 )  2010.12.02.

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

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

 ( 541 )  LADY SPEED STICK WATERPROOF

 ( 511 )  3 Dezodorok és izzadásgátló szerek személyes használatra.

 ( 111 )  203.581

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03952

 ( 220 )  2010.12.31.

 ( 732 )  dr. Radics Judit, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök, valamint alkatrészeik; különösen diagnosztikai- és fényterápiás

készülékek, inhalációs-, altató-, lélegeztető-, elszívó-, légzésterápiai készülékek, légzéstámogató, -fenntartó és

-ellenőrző készülékek és műszerek,oxigénellátó készülékek és műszerek, újraélesztő berendezések és

felszerelések, alvásterápiai készülékek és műszerek, az összes orvosi és gyógyászati lélegeztető és alvásterápiai

készülékekhez, mérő-, diagnosztikai készülékek alvásterápiához, sürgősségigyógyászathoz és oxigénterápiához,

valamint az összes fent nevezett termék alkatrészei és alkotórészei, amelyek a 10. osztályba tartoznak, különösen

készülékek és műszerek az alvásgyógyászat és lélegeztetés területén; alvásállapot-elemzők
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gyógyászatihasználatra; alvásminőség-elemző gyógyászati használatra; orvosi készülékek alvási rendellenességek

 diagnosztizálására és kezelésére.

41 Egészségügyi szakemberek és/vagy pácienseknek szánt, elsősorban az alvás, hangulatzavarok, stressz

témájával kapcsolatos szemináriumok, eszmecserék, konferenciák, kongresszusok, fórumok, szimpóziumok,

 előadások, képzés és oktatás, képzési műhelyekszervezése és lebonyolítása.

44 Gyógyászati szolgáltatások, különösen az alvászavarok, hangulati és szorongásos zavarok (elsősorban

depressziók, pánikbetegség) terápiás kezelésének területén; teljes körű belgyógyászati (kardiológia, neurológiai,

endokrinológiai) átvizsgálás azalvásproblémák hátterében esetlegesen meghúzódó testi betegségek feltárás

céljából; komplex kivizsgálás és kezelés szakorvosi team által; klinikák szolgáltatásai; páciensek számára nyújtott

személyre szabott orvosi tanácsadó szolgáltatások személyesenvagy kommunikációs csatornákon keresztül,

különösen inszomnia, alváselégtelenség, az elalvás, az éjszaka átalvásának zavara és a túl korai felébredés

körében; alvásközbeni rendellenes légzés betegség menedzsment szolgáltatások beleértve tanácsadást,életstílus

 tanácsadást, csoportos vagy egyéni tanácsadó vagy betanító programokat.

 ( 111 )  203.582

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03784

 ( 220 )  2010.12.13.

 ( 732 )  Györpál Árpád, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  203.583

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03953

 ( 220 )  2010.12.31.

 ( 732 )  Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  "PETŐ-MÓDSZER, KONDUKTÍV FEJLESZTÉS ÉS PEDAGÓGIA"

 ( 511 )  41 Nevelés a Pető-féle konduktív nevelési módszer alkalmazásával és pedagógiai képzés.

 ( 111 )  203.584

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03596

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  Skoopy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Stugner Ágnes, Stugner Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  203.585

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03413

 ( 220 )  2010.11.16.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Vaníliás cukor.

35 Beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, irodai munkák és adminisztráció, reklámozás,

közvélemény-kutatás, piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára különböző áruféleségek

összeállítása (kivéve ezek szállítása), amelylehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

 megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

 ( 111 )  203.586

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03412

 ( 220 )  2010.11.16.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Zselékivonatok, zselésítő anyagok, tortazselépor.

35 Beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, irodai munkák és adminisztráció, reklámozás,

közvélemény-kutatás, piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára különböző áruféleségek
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összeállítása (kivéve ezek szállítása), amelylehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

 megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

 ( 111 )  203.587

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03409

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

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

 ( 541 )  7X7

 ( 511 ) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági

láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.

 ( 111 )  203.588

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03594

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  PeVa-Fa Bt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  FRONTCENTRUM

 ( 511 )  20 Bútorok.

 ( 111 )  203.589

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03597

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  Skoopy Kft., Budapest (HU)

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

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

 ( 111 )  203.590

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03599

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  HT Hő- és Tüzeléstechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Kemencék, kohók.

 37 Kemencék üzembe helyezése.

 45 Hamvasztás.

 ( 111 )  203.591

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 11 00195

 ( 220 )  2011.01.27.

 ( 732 )  Art-Export Bova Ker. és Szolg. Kft., Tahitótfalú (HU)

 ( 740 )  dr. Érdi Katalin, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Apró dísztárgyak, bizsuk (ékszerek); díszek (ékszerek); gyöngyök (ékszerek).

 ( 111 )  203.592

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03231

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  Piktorfesték Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PIKTORFESTÉK

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

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

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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  203.593
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 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03601

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  I.W.S. Nominee Company Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Villanyvasaló.

 ( 111 )  203.594

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03414

 ( 220 )  2010.11.16.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Sütőpor.

35 Beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, irodai munkák és adminisztráció, reklámozás,

közvélemény-kutatás, piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára különböző áruféleségek

összeállítása (kivéve ezek szállítása), amelylehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

 megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

 ( 111 )  203.595

 ( 151 )  2011.07.11.

 ( 210 )  M 10 03593

 ( 220 )  2010.12.02.

 ( 732 )  Propter Hungary Kft., Üllő (HU)

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok aromák [eszenciaolajok], aromák süteményekhez [illóolajok], bőrfehérítő

termékek, bőrkonzerváló szerek[kenőcsök], cédrusolaj, citromolaj, csillagánizs eszencia, dezodoráló szappanok,
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dezodorok személyes használatra, díszítő matricák kozmetikai használatra, eszenciaolajok, fogfehérítő gélek,

fogkrémek, fürdősók nem gyógyászati használatra, füstölőkészítmények [illatszerek], füstölők, gélek

(fogfehérítő-), gyógyszappanok, hajfestékek, hajhullámosító készítmények, hajspray, hajszeszek, illatszer

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

szappan,jázminolaj, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai

fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek,

kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, kozmetikaipakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek

szempillákhoz, kölnivíz, körömápolási cikkek, körömlakkok, krémek bőrökhöz, lakklemosó termékek,

lemosószerek kozmetikai használatra, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj, mandulaszappan,

mandulatejkozmetikai használatra, menta illatszerekhez, mentaolaj, mosdószappanok, mosószerek,

fehérítőszerek, napvédő termékek [kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására], olajok egészségügyi célra,

olajok illatszerekhez, olajok kozmetikai használatra,piperecikkek, potpurrik [illatszerek], rózsaolaj, samponok,

sminkek, arcfestékek, sminkeltávolító termékek, sminktermékek, szappanok, szájvizek, nem gyógyászati

használatra, szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai szerek, szem(öldök)ceruzák,szempillafesték, termékek

vászon illatosítására, tisztítószerek, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák [piperecikkek], virágkivonatok

 [illatszerek], virágokból készített illatszer alapanyagok.

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;

alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,aludttej, amerikai mogyoróvaj, amerikaimogyoró/ feldolgozott,

burgonyaszirom, csemegeuborka, datolya, dió/ feldolgozott, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcshéj,

gyümölcskocsonya/ zselé, gyümölcskonzervek, gyümölcsök/ főtt, gyümölcsök/ tartósított,gyümölcspép,

gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék/ apró, joghurt, kakaóvaj, kandírozott [cukrozott] gyümölcsök, kefir,

kukoricaolaj, lekvár, mandula/ darált, margarin, mazsola, napraforgóolaj/ étkezési, olajbogyó/ tartósított, olajok/

étkezési, olívaolaj/étkezési, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, repceolaj/ étkezési, sajtok, savanyú

káposzta, savanyúságok, szárított zöldségek, szójatej [tejpótló], tej, tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejsavó,

tejszín [tejtermék], tejszínhab, tejespiskótaszelet, tejes piskótarúd, ízesített tejes piskótaszelet, ízesített tejes

piskótarúd, tejtermékek, tofu, túró, túródesszert, vaj, vajkrém, virágporkészítmények [élelmiszer], zöldségek, főtt,

zöldségek/ tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevekfőzéshez, zöldségleves készítmények, zöldségsaláták,

 zselatin étkezésre, zselék/ étkezési, zsírok/ étkezési.

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

szörpök és más készítmények italokhoz.ásványvizek, ásványvizek [italok], alkoholmentes aperitifek,

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentesgyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok,

almabor alkoholmentes, eszenciák italok előállításához, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok alkoholmentes,

izotóniás italok, limonádék, méz alapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek[italok], pasztillák

szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek [italok], szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szörpök

 italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, vizek [italok], zöldséglevek [italok], szőlőmust.

 ( 111 )  203.596

 ( 151 )  2011.07.12.

 ( 210 )  M 10 03794

 ( 220 )  2010.12.14.

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

  

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

 43 Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, kávéhézak, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

 ( 111 )  203.597

 ( 151 )  2011.07.12.

 ( 210 )  M 10 03782

 ( 220 )  2010.12.13.

 ( 732 )  Yamuna Bt., Somogyvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Sárkány György, dr. Sárkány Ügyvédi Iroda, Kaposvár

  

( 546 )

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

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

kozmetikai eszközök; kozmetikaifogyasztó szerek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek;

 kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; fürdősók nem gyógyászati használatra; szappanok.

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); fürdősók, szérumok.

 ( 111 )  203.599

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03220

 ( 220 )  2010.10.29.

 ( 732 )  Norma Michigan, Inc., Auburn Hills, Michigan (US)

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

 ( 541 )  TORCA

 ( 511 )  6 Fém kapcsok, kampók.

 ( 111 )  203.600

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02857

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Tikkurila Oyj, Vantaa (FI)

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

 ( 541 )  FINKOLORA

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

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; nagykereskedelmi és

kiskereskedelmi szolgáltatások festékekre, kencékre, lakkokra; rozsdagátló és fakonzerváló szerekre;

festőanyagokra; maróanyagokra; nyers természetesgyantákra; fémlapokra és fémporokra vonatkozóan festők,
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 dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.601

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03210

 ( 220 )  2010.10.28.

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.602

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02312

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  Kocsis Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  203.603

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03219

 ( 220 )  2010.10.29.

 ( 732 )  R.G.Ray Corporation, Buffalo Grove, Illinois (US)

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

 ( 541 )  R.G.RAY

 ( 511 )  6 Fém kapcsok, kampók.
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 ( 111 )  203.604

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03209

 ( 220 )  2010.10.28.

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.605

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02847

 ( 220 )  2010.09.23.

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

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

 ( 541 )  BARABÁS

 ( 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.

 ( 111 )  203.606

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03382

 ( 220 )  2010.11.11.

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

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

 ( 541 )  SeeMe

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

 on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

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

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; mobiltelefon (celluláris
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telefon) összeköttetés;számítógép terminálok közötti összeköttetések; távközlési beszélgetésterelő és

összeköttetési szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési kapcsolat létesítése

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

 számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

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

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

oldalakhoz; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

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

 alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  203.607

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03399

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Connect Ráció

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  203.608

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02856

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Liu Xiaoqin, Budapest (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  203.609

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03041

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Germán János, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Masca Fashion

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, divatcikkek, lábbelik és fejfedők.

35 Reklámozás; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi
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 szolgáltatások ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők forgalmazásával kapcsolatban.

 40 Ruházati cikkek gyártása, azok anyagainak megmunkálása, méretre szabás, textil befejező munkák.

 ( 111 )  203.610

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02497

 ( 220 )  2010.08.16.

 ( 732 )  Schoolmania Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 38 Távközlés; online telekommunikáció; nevezetesen online közösségi portál és online felület biztosítása

regisztált felhaszhálók részére kölönböző közérdekű témákkal, továbbá szolgáltatások hirdetésével, virtuális

közösséggel, közösségi hálózatépítésselkapcsolatos információk megosztására; üzenetek és adatok elektronikus

átvitele; kölönböző közérdekű témákkal, továbbá szolgáltatások hirdetésével, virtuális közösséggel, közösségi

hálózatépítéssel kapcsolatos információkat tartalmazó online számítógépesadatbázisokhoz és online kereshető

adatbázisokhoz és online kereshető adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; információs szolgáltatások

 interneten keresztül.

 41 Oktatás (és 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 )  203.611

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03396

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Connect D

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  203.612

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03398

 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Connect F

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

 38 Távközlés.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  203.613

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02858

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  MERIAL, Lyon (FR)

 ( 300 )  10/3749686 2010.06.28. FR

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

 ( 541 )  PROTEQ WEST NILE

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati termékek.

 ( 111 )  203.614

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02108

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Emelő autók (darus autók); keszonkocsik (mint járművek); locsolóautók; buszok; motoros buszok; motoros

gépkocsik; tehergépkocsik; kábellel vezetett közlekedési eszközökhöz használt gépkocsik; lakókocsik; utánfutók,

pótkocsik; tömlős kocsik; vasútivagonok; poggyászkocsik; hűtőkocsik; hálókocsik; szállításra használt katonai

járművek; vízijárművek; sportautók; felfordítható bánya csillék; szárazföldi vasúti, légi, vízi és kábellel vezetett

járművek; gépkocsik; cementkeverő kocsik, mentőautók;szemetes autók; tartálykocsik; légszivattyúk (mint jármű

alkatrészek); jármű lengéscsillapító felfüggesztés; tehergépkocsi billenő rész; gépjármű lengéscsillapító rugó;

gépkocsi motorburkolat; gépkocsi alváz; gépkocsi torziós rugó; gépjármű kerekek;motorház burkolat; gépjármű

burkolat; gépjármű kerékagykulcs; gépjármű alváz; gépjármű lökhárító; gépjárművek hidraulikus hálózat;

szárazföldi jármű hajtómű; szárazföldi jármű elektromos motor; szárazföldi jármű tengelykapcsoló; gépjármű

kerék ellensúly;gépjármű keréktengely; gépkocsi tengelycsap; kerékagy porvédősapka; szárazföldi jármű fék;

kerékagy összekötő; szárazföldi jármű hajtómű; szárazföldi jármű motor; szárazföldi jármű hajtómű motor;

meghajtó mechanizmus szárazföldi járművekhez; sugárhajtóműszárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerék

szárazföldi járművekhez; gépjármű ajtók; gépjármű kerék küllő; gépjármű felfüggesztő rugó; gépjármű ablakok;

billenőszerkezetek mint tehergépjármű alkatrészek; gépkocsi test; gépkocsi lökhárítók; gépkocsilengéscsillapító;

gépjármű féksaru; szárazföldi gépjármű sebességváltó; gépjárműházak; szárazföldi gépjármű kormánykerék;

szárazföldi gépjármű kardántengely; gépkocsi kerék; gépkocsi kerékagy; szárazföldi jármű tengelykapcsoló;

csúszásmentes láncok;gépjármű ülés fejtámla; gépjármű vontatóhorog; gépjármű tolatás jelző; gépjármű

csomagtartó; gépjármű ülés biztonsági öv; ablaktörlő lapát; ablaktörlő lapát; gépjármű irányjelző; gépjármű

tanksapka a benzin/gáz tartályra; gépjármű ülés biztonsági öv;gépkocsi napellenző; szélvédő; visszapillantó

 tükör; gépjármű riasztó; gépkocsi fénytompító berendezés.

37 Gépjárművek karbantartása és javítása; gépjármű zsírozás; gépjármű szerviz állomások; gépjármű

 karbantartás; gépjármű javítás.

 ( 111 )  203.615

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03400
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 ( 220 )  2010.11.15.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Compleo Connect

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  203.616

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03934

 ( 220 )  2010.12.28.

 ( 732 )  Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  OptiLEX

 ( 511 ) 9 Mágneses, optikai és flash-drive adathordozók; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas

számítógépes programok; jogszabálygyűjtemény; jogi iratmintatár; jogi adatbázisok és jogi

adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok,jogszabálygyűjtemény, jogi iratmintatár interneten

történő használata; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok

kidolgozása; számítógépes adatbázisokból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról onlinenyújtott

 elektronikus jogi kiadványok.

 16 Kiadványok, folyóiratok, füzetek, hírlevelek, könyvek, magazinok, időszaki lapok jogi témában.

35 Jogszabályok, jogi iratminták, jogi információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése;

jogszabályokat, jogi iratmintákat, jogi információkat tartalmazó számítógépes nyilvántartások, adatbázisok

 kezelése.

38 Jogi adatbázisokhoz, jogszabálygyűjteményhez, jogi iratmintatárhoz való hozzáférés biztosítása interneten,

online internetes információ és hírszolgáltatás, jogi tartalomszolgáltatás, jogi témájú sajtótermékek online

 publikálása a világhálón; jogi témájúelektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosítása a világhálón.

41 Jogi tevékenységgel, jogi információ-szolgáltatással összefüggő oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-

és kulturális tevékenység. Jogi témájú elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; jogi témájú online

 elérhető elektronikus publikációk.

42 Jogi információ-szolgáltatással kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, kutatás és fejlesztés a jogi

információszolgáltatás, jogi adatbázis-menedzsment területén; jogi információszolgáltatással, jogi

adatbázis-menedzsmenttel kapcsolatosszámítógépes programok, adatbázisok tervezése, létrehozása, fenntartása,

 sokszorosítása, korszerűsítése.

 45 Jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licencek adása.

 ( 111 )  203.617

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03566

 ( 220 )  2010.11.29.

 ( 732 )  Vértes Gábor, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezekből készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

 papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; tanítási anyagok; nyomdabetűk; klisék
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 35 Reklámozás, reklámanyagok készítése, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása.

 40 Könyvkötészet, litográfiai, nyomdai és kötészeti munkák, papírkezelés, műtárgyi keretezés.

 ( 111 )  203.618

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03753

 ( 220 )  2010.12.11.

 ( 732 )  Shantou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd., Shantou, Guangdong (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, bőrruhák, testhezálló női ruházati cikkek, nadrágok, ingek és blúzok, széldzsekik, alsó- és

 fehérneműk.

 ( 111 )  203.619

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03565

 ( 220 )  2010.11.29.

 ( 732 )  Vértes Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezekből készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

 papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; tanítási anyagok; nyomdabetűk; klisék

 35 Reklámozás, reklámanyagok készítése, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása.

 40 Könyvkötészet, litográfiai, nyomdai és kötészeti munkák, papírkezelés, műtárgyi keretezés.

 ( 111 )  203.620

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02681

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Szente-Varga Bálint Donát, Budapest (HU)

 ( 541 )  Időkép

 ( 511 )  38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 42 Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  203.621

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03742

 ( 220 )  2010.12.10.

 ( 732 )  Matheus Pálinkaház Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  Értéket mértékkel

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 111 )  203.622

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02852

 ( 220 )  2010.09.24.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.623

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02855

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 CD-ROM (kompakt) lemezek; kompakt lemezek (audio-video).

16 Acéltollak; agyag modellezéshez albumok; almanachok; bélyegző (pecsét)tartó állványok; bélyegző

(pecsét)tartó dobozok; bélyegzők (pecsétek); bélyegzők; pecsétek; bélyegzőpárnák; bélyegzőtartók; blokkok

(papíráruk); borítékok (papíráruk); brosúrák; vékonyfűzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők; ceruzatoldók; ceruzahosszabbítók; ceruzák; csekkfüzettartók; cserélhető betétlapos (iratokra

ráhúzható) fedőlapok; csipeszes írótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolópapír; dobozokkartonból

vagy papírból; dossziék (papíráruk); ecsetek; enyvezett vásznak papíripari célokra; ezüstpapír; fapép karton

(papíráru); fatartalmú papír; fedelek; kötések; borítók (papíráruk); festékező asztalok (tintatartályok); festékező

szalagok; festékezővásznak iratmásoló gépekhez; festékező vásznak másológépekhez; festékkeverő csészék

művészek részére; festékkészletek (iskolai használatra); festékpárnák; festékszalagok számítógép-nyomtatókhoz;

festmények (képek); keretezve vagy anélkül; festőállványok;festőkefék; festőpatronok; festősablonok;

festőpatron-tartók; festővásznak; fényképtartók; fóliatasak kasírozók; laminálók (irodai cikkek); folyóiratok;

formanyomtatványok; űrlapok; formák minzátóagyaghoz (anyagok művészeknek) füzetek; görbe

vonalzók;gumírozott szalagok (papíráruk); hajtogató kartonok (irodai cikkek); hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek (irodai cikkek); indigópapír; iratgyűjtők; dossziék;

iratkapcsok; gemkapcsok; iratkapcsok; iratfűzők;irattartók (irodai cikkek); irodai bélyegzőgépek; irodai

felszerelések; a bútorok kivételével; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések irodai kapcsok; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések írógéphengerekírógépszalagok

írókészletek; írókészletek (papíráruk); írókréta; írómappák; írópalák; írószerek; írótábla törlők írótollak; írótollak

aranyból iskolai táblák; iskolaszerek (papíráruk); itatóspapírok; ívek (papíráruk) javítófolyadékok (irodai
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cikkek);javítótinták (fénynyomat készítéshez); jegyek; jelölőtűk rajzoláshoz; rajztűk; kalapdobozok kartonból;

karakterek (számok és betűk); karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek; papírlemez

csövek; kartonkötések; kartotékkartonok(papíráruk); könyvecskék; füzetek; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő felszerelések és gépek (irodai eszközök); levelezőlapok;

levélkosarak; levélpapír; levélzáró pecsétostyák; lovasok kartotékokhoz; lyukasztók kézi(irodai cikkek) matricák;

lehúzóképek; márványozófésűk; másológépek; duplikátorok másolópapír (papíráru); metszetek;

modellezőanyagok; modellezőpaszta; modellviasz nem fogászati használatra; műanyag buboréklemezek

csomagoláshoz vagy kiszereléshez;műanyag fóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez naplófőkönyvek;

főkönyvek naptárak; naptárak letéphető lapokkal; efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); nyomdai betűk;

nyomtatott órarendek; menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok;nyúlékony műanyagfóliák

rakodólapra rakáshoz; oktatási eszközök; a készülékek kivételével; orsók írógépszalagokhoz palackalátétek

papírból; palackcsomagoló anyagok kartonból vagy papírból; palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagy

papírból palavesszők;paletták festőknek; pantográfok (rajzeszközök) papír; papír rádiótáviratokhoz; papír vagy

cellulóz pelenkák; eldobhatók; papíráruk; papírcsíkok fiókokba; illatosítva vagy anélkül; papírcsokrok (papíráru)

papírmasé; papírok elektrokardiográfokhoz papírokregisztrálókészülékekhez papírszalagok; papírszalagok vagy

lyukkártyák szám ítógépprogramok rögzítéséhez papírszorító rudak (írógépeken); papírtartó dobozok (irodai

cikkek); papírtépők irodai használatra; papírtölcsérek; papírtörülközők; papírvágó kések(irodai cikkek);

papírzsebkendők pasztellek (kréták) pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari

használatra; pecsétviasz; pergamenpapír; pénzcsipeszek; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; portrék;

arcképekpostabélyegek; poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztó (enyv) papíripari vagy háztartási

használatra ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra ragasztók (enyvek) papíripari vagy

háztartási használatra; ragasztók papíriparivagy háztartási használatra ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek);

ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra ragasztószalagok papíripari vagy háztartási használatra

rajzeszközök; rajzfelszerelések rajzoló háromszögek rajztáblák; rajztömbök;rajzblokkok rajzszegek; regenerált

cellulózlapok csomagoláshoz; rézkarcok; gravűrök rózsafüzérek; olvasók sablonok (papíráruk) sablonok

törléshez; sokszorosító készülékek és gépek; sokszorosító papírok sorjázó szedővasak söröskorsó alátétek

stencilek;süllyesztett tintatartók szabásminták ruhák készítéséhez; szabásminták ruhák varrásához; szabókréta;

szalvéták; papírból; számok (nyomdai karakterek); számozó készülékek szedőhajók (nyomdászat); szedőregálok

(nyomdai felszerelések); szemeteszsákokpapírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok;

szivargyűrűk; szobrocskák; figurák papírmaséból; szövettani metszetek (oktatási eszközök); szteatit (szabókréta);

szűrőanyagok (papír); szűrőpapír; táblamutató eszközök; nem elektromos;tálalátétek; tányéralátétek papírból;

tálcák pénzérmék rendezésére és számlálására tányéralátétek papírból; tejszínes edények (kis kancsók) papírból;

tintarudak; tintatartók; tinták; toalett kendők papírból; toll- és ceruzatartók; asztali tollak (irodaicikkek);

tollszárkapcsok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlők; töltőceruzák; csavarirónok értesítések (papíráruk) öntapadó

címkék (papíráruk); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra töltőtollak; törlésre szolgáló

termékektranszparensek (papíráruk) tuskihúzók; tusok; tűzőgépek (irodai cikkek) T-vonalzók; fejes vonalzók

ujjvédők (irodai cikkek) újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok/kártyák; vászon könyvkötéshez vászonpausz;

világító papír; virágcserép burkolók papírbólviszkóza lemezek csomagolásra vízfestmények; akvarellek ;

vonalzók rajzoláshoz; xuan papír (kínai festményekhez és kalligráfiákhoz) zacskók csomagolásra papírból vagy

 műanyagból zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok;zsírpapír; viaszpapír.

 ( 111 )  203.624

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02854

 ( 220 )  2010.09.24.
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 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 )  BOND STREET FRESH MENTHOL

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

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

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

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

 ( 111 )  203.625

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02842

 ( 220 )  2010.09.23.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Láng Dóra, 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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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 )  203.626

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02309

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Csere Kitti, Apostag (HU)

 Csere Márk, Apostag (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, BASS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  BIKE+

 ( 511 )  12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 37 Kerékpárok javítása; kerékpár-szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.627

 ( 151 )  2011.07.18.
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 ( 210 )  M 10 03571

 ( 220 )  2010.11.30.

 ( 732 )  Recomplex Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülése, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Hulladékká váláskor környezeti terhet okozó egyes termékeket (így különösen elektromos és elektronikai

termékek, (hordozható) akkumulátorok, elemek, gumiabroncsok), illetve csomagolást (ideértve az ún.

kereskedelmi csomagolást, a gyógyszeriparicsomagolást és a növényvédő szerrel szennyezett csomagolást)

forgalomba hozó gazdálkodóknak, gazdasági társaságoknak nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében

környezetvédelmi, hulladékkal kapcsolatos jogszabályi és környezetvédelmi kötelezettségeikteljesítésében történő

 segítségnyújtásra, tanácsadásra, adatszolgáltatásra, koordináló tevékenységre kerül sor.

41 Hulladékkal, hulladékgazdálkodással, szelektív hulladékgyüjtéssel kapcsolatos kommunikáció, oktatás,

 tájékoztatás a lakosság és az üzleti szféra részére.

 ( 111 )  203.637

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03682

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest 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.

 ( 111 )  203.638

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03146

 ( 220 )  2010.10.25.

 ( 732 )  Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

  

( 591 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.639

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03521

 ( 220 )  2010.11.25.

 ( 732 )  Dió Stúdió Művészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kroóné dr. Tóth Annamária, 224.sz. Ügyvédi Iroda, 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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal), fésűk és szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt anyagok, takarító

eszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkáltüveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porcelán-

 és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

 ( 111 )  203.640

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03872

 ( 220 )  2010.12.21.

 ( 732 )  Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BADI

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

 ( 111 )  203.641

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03520

 ( 220 )  2010.11.25.

 ( 732 )  I-SEC Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  
( 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.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  203.642

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03687

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

 ( 541 )  EFCOAT

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.
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 2 Festékek, kencék, lakkok; oxidáció elleni védőanyagok.

 37 Építő, karbantartó és javító szolgáltatások a gépkocsi és repülőgép iparban.

 ( 111 )  203.643

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03685

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.

 2 Festékek, kencék, lakkok; oxidáció elleni védőanyagok.

 3 Tisztító- és fényesítőanyagok.

17 Szigetelő-, kötő-, csillapító- és tömítőanyagok a gépkocsi és repülőgép iparban történő használatra;

feldolgozott vagy sajtolt műanyag; lemez, film, tömb, rúd és cső alakban elkészített műanyag ipari használatra;

műanyagból készült termékek (félkésztermékek); előformált műanyag hang és rezgés csillapítására a gépkocsi és

 repülőgép iparban való használatra.

 37 Építő, karbantartó és javító szolgáltatások a gépkocsi és repülőgép iparban.

 ( 111 )  203.644

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03327

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla-Faredin Márk, Pécs

 ( 541 )  VANAMALI

 ( 511 )  5 Étrend-kiegészítő.

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

 41 Szakmai képzés.

 ( 111 )  203.645

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03686

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

 ( 541 )  EFBOND

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.

 37 Építő, karbantartó és javító szolgáltatások a gépkocsi és repülőgép iparban.

 ( 111 )  203.646
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 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03156

 ( 220 )  2010.10.26.

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

 ( 541 )  Transit-Határtalan táncok

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

 ( 111 )  203.647

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03693

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  dr. Spielmann Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  CONFETTI

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

 nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek;

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 111 )  203.648

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03510

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  Orszáczky Ildikó, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  203.649

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03692

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

 ( 541 )  EFTEC

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.

 2 Festékek, kencék, lakkok; oxidáció elleni védőanyagok.

 3 Tisztító- és fényesítőanyagok.

17 Szigetelő-, kötő-, csillapító- és tömítőanyagok a gépkocsi és repülőgép iparban történő használatra;

feldolgozott vagy sajtolt műanyag; lemez, film, tömb, rúd és cső alakban elkészített műanyag ipari használatra;

műanyagból készült termékek (félkésztermékek); előformált műanyag hang és rezgés csillapítására a gépkocsi és
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 repülőgép iparban való használatra.

 37 Építő, karbantartó és javító szolgáltatások a gépkocsi és repülőgép iparban.

 ( 111 )  203.650

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03691

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

 ( 541 )  EFSEAM

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.

17 Szigetelő-, kötő-, csillapító- és tömítőanyagok a gépkocsi és repülőgép iparban történő használatra;

feldolgozott vagy sajtolt műanyag; lemez, film, tömb, rúd és cső alakban elkészített műanyag ipari használatra;

műanyagból készült termékek (félkésztermékek); előformált műanyag hang és rezgés csillapítására a gépkocsi és

 repülőgép iparban való használatra.

 37 Építő, karbantartó és javító szolgáltatások a gépkocsi és repülőgép iparban.

 ( 111 )  203.651

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03514

 ( 220 )  2010.11.24.

 ( 732 )  Delton Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  eldes

 ( 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.

 ( 111 )  203.652

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 02971

 ( 220 )  2010.10.05.

 ( 732 )  NEBOTRADE Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  dr. Préda Katalin, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

 44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  203.653
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 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03688

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

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

 ( 541 )  EFDAMP

 ( 511 ) 1 Vegyi termékek iparban való használatra, nevezetesen gépkocsi és repülőgép iparban használatos kötőanyagok,

 szigetelőanyagok, tömítőanyagok, csillapítóanyagok és ragasztóanyagok.

17 Szigetelő-, kötő-, csillapító- és tömítőanyagok a gépkocsi és repülőgép iparban történő használatra;

feldolgozott vagy sajtolt műanyag; lemez, film, tömb, rúd és cső alakban elkészített műanyag ipari használatra;

műanyagból készült termékek (félkésztermékek); előformált műanyag hang és rezgés csillapítására a gépkocsi és

 repülőgép iparban való használatra.

 ( 111 )  203.654

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03158

 ( 220 )  2010.10.26.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna ügyvéd, 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.

18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és

 lószerszámok.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 falikárpitok.

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.
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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.

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  203.655

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 10 03322

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  Eloptics Optikai Kft., Csömör (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Vera, Budapest

  

( 546 )

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

hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; rádiós szórakoztatás; show-műsorok;

szabadidős szolgáltatások nyújtása;szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék,

 varieték.

 ( 111 )  203.656

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 11 00215

 ( 220 )  2010.11.25.

 ( 732 )  DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla-Faredin Márk ügyvéd, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Étrend kiegészítő.

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

 41 Szakmai képzés.

 ( 111 )  203.657

 ( 151 )  2011.07.18.
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 ( 210 )  M 11 00296

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás.

 43 Vendéglátás (étkeztetés).

 ( 111 )  203.658

 ( 151 )  2011.07.18.

 ( 210 )  M 11 00297

 ( 220 )  2011.02.03.

 ( 732 )  Leroy. Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  THE LEROY COMPANY

 ( 511 )  39 Szállítás.

 43 Vendéglátás (étkeztetés).

A rovat 88 darab közlést tartalmaz. 
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