
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  200.173

 ( 151 )  2010.06.10.

 ( 210 )  M 09 02728

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Liao Da Dong, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruha, cipő.

 ( 111 )  200.186

 ( 151 )  2010.06.03.

 ( 210 )  M 09 02234

 ( 220 )  2019.01.29.

 ( 732 )  Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALMA

 ( 511 )  1 Folyadékok kaucsukból, gumioldatok.

 16 Író- és rajzeszközök.

 ( 111 )  200.214

 ( 151 )  2010.06.10.

 ( 210 )  M 09 01706

 ( 220 )  2009.06.15.

 ( 732 )  Magister Media Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek, detergensek, készítmények és

 anyagok mosodai célokra, szövetkondicionáló készítmények, parfümök.

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 )  200.219

 ( 151 )  2010.06.10.

 ( 210 )  M 09 03119

 ( 220 )  2009.10.28.

 ( 732 )  Mintinvest-2005 Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  200.231

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02716

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  WUNDERLICH

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

 ( 111 )  200.233

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02722

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  M3 Outlet Service Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  200.238

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02719

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)

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

 ( 541 )  DUACTAN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.240

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02713

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  Lin Jinguo, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.241

 ( 151 )  2010.06.02.
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 ( 210 )  M 09 02306

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  Memorings Fejlesztő Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

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

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.

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.

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.

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

 művirágok.

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.

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

 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknak megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  200.242

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02711

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  Morvai Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ZSEB TV

 ( 511 )  16 Újságok, magazinok, revük (időszaki lapok).

 41 Rádiós és televíziós műsorok készítése.
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 ( 111 )  200.320

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 09 02717

 ( 220 )  2009.09.23.

 ( 732 )  Ubitz Gyula, Törökbálint (HU)

 Herendi Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 554 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  200.357

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 08 03406

 ( 220 )  2008.11.03.

 ( 732 )  Brand How Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Botár Annamária, dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  200.400

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03767

 ( 220 )  2009.12.31.

 ( 732 )  Quickwin Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  QUICKWIN

 ( 511 ) 35 Beszerzői szolgáltatások mások számára; eladási propaganda mások számára; fénymásolás; gazdasági

előrejelzések; gépírási szolgáltatások; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export

ügynökség; információ és tanácsadásfogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú

vásárok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény kutatás; kutatások ügyfelekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; on-linehirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;
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reklámanyagok kölcsönzése; állásközvetítő irodák; árösszevetésiszolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-elemzés;

reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek,

hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában;

segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti

ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelés,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos

üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek]; titkársági szolgáltatások;tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek

részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési

 konzultáció;üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

41 Akadémiák, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fordítói

szolgáltatások; fotóriportok készítése;gyakorlati képzés [szemléltetés]; gyakorlati képzés; hangfelvételek

kölcsönzése; interaktív oktatótevékenység; képzés, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása;konzultációk levezetése, szervezése;

könyvkiadás; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; módszer eredményeinek publikálása; módszertani füzet

megjelenítése; mozgókönyvtári szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek kiadása; oktatás; oktatási

célúsegédanyagok készítése; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk; on-line elérhető elektronikus tananyagok

megjelenítése; on-line játékokszolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízió programok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyekrendezése; szabadidős szolgáltatások nyújtása;

szabadidős szolgáltatások; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nemreklámcélú -);

szórakoztatás; szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés;

tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréning; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás];vetélkedők szervezése és lebonyolítása; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene

 összeállítása; zenekarok szolgáltatásai.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; energiatakarékossági tanácsadás; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; ipari

formatervezés; kutatás és fejlesztés mások részére; kutatómotorok biztosítása az internethez; mechanikai kutatás;

minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki szakértői tevékenység; műszakitervtanulmányok készítése;

stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban; számítógép

programok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép programok

sokszorosítása;számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése;

számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; textilek tesztelése; web oldalak alkotása

 és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  200.401

 ( 151 )  2010.06.16.
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 ( 210 )  M 09 03765

 ( 220 )  2009.12.31.

 ( 732 )  JuvaPharma Kft., Káva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Fűszerek, tea, tea alapú italok.

 ( 111 )  200.402

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03764

 ( 220 )  2009.12.30.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  PEPSI MAX IT

 ( 511 ) 32 Ásvány- és szénsavval dúsított vizek és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok

 és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  200.403

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03562

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 541 )  MAGOSZ

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

 ( 111 )  200.404

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03363

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Eszem-Iszom Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  eszem-iszom

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

 ( 111 )  200.405

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03358

 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  Alföldi Garabonciás Kft., Izsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  200.406

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03354

 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  Gilda Max Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gaal Szabolcs, 1000. számú Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GILDA MAX

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

 ( 111 )  200.407

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03353

 ( 220 )  2009.11.18.

 ( 732 )  Gilda Max Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gaal Szabolcs, 1000. számú Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.408

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03151

 ( 220 )  2009.10.27.

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

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékből készült készítmények, kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok;

 fűszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

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

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

 mindezen termékek reklámozása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói tanácsadás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolása és házhozszállítása.

 ( 111 )  200.409

 ( 151 )  2010.06.16.

 ( 210 )  M 09 03154

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  JuHaer R+D Kft., Budapest (HU)
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 ( 541 )  St. Anna de Cubit

 ( 511 )  3 Egészségügyi kozmetikai készítmények.

 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

 ( 111 )  200.450

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03387

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  MyFilm Filmprodukciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kistehén

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  200.451

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03371

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cuyahoga Falls, Ohio (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 17 Fenol hab virágok rendezésére és eladására tömbökben, lapokban, műanyag alapú műanyag tartókban,

műanyagon, masén vagy uretán alapon megtámasztásra és/vagy víz tárolására és lehetnek műanyaggal

beburkolva vagy nem a nedvesség tartására csokortartókban,csíptetőkben és vázákban; urethán hab tömbökben,

 lapokban és előre kivágott és előre megformált alakokban.

 ( 111 )  200.452

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03102

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

 ( 541 )  SelfMaster, az öntömörödő beton

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, öntömörödő beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.453

 ( 151 )  2010.06.21.
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 ( 210 )  M 09 03190

 ( 220 )  2009.11.03.

 ( 732 )  LIXUS Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORTUNA City

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

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

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

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

 ( 111 )  200.454

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03188

 ( 220 )  2009.11.03.

 ( 732 )  Main-Systems Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

3 Mosószerek; egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító, fényesítő, súroló és csiszolószerek, szappanok,

 illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok.

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; piackutatás; könyvelés; üzleti

felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési

 konzultáció.

 ( 111 )  200.455

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03186

 ( 220 )  2009.11.03.

 ( 732 )  Greeview Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Miss pebe

 ( 511 ) 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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.456
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 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03185

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Travel House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bánátiné dr. Makray Ilona, Bánáti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boutique utazási iroda

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.457

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03180

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Manna 1887 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, bonbonok, cukor, csokoládé,

cukrászsütemények, gabonakészítmények, gyümölcscukor, glükóz étkezési használatra, gyümölcsös sütemények,

torták, sajttorták, répatorták, keverttészták, kakaóstermékek, kekszek, sós sütemények, fűszeres sós sütemények,

muffinok, gyümölcsös piték, liszttartalmú ételek, mandulás cukrászsütemények, piskóták, sós kekszek,

sütemények, szendvicsek, szójaliszt, teljeskiörlésű lisztből készült sütemények, torták,zabalapú édességek,

 zabpehely, belgacsokoládés sütemények, írcsokoládés sütemények.

30 Amerikai mogyoróvajból készült sütemények, kakaóvaj, mandula, mazsola, marcipán, margarin, szárított

 zöldségek, tejtermék, sajt, tojás, vaj.

 ( 111 )  200.458

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03173

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  GOLD KÖRTE

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

 ( 111 )  200.459

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 01963

 ( 220 )  2009.07.06.

 ( 732 )  Szabó Valéria, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tatár Jeromos, dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 14 Magyarországról származó nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel

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

 ( 111 )  200.460

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 01978

 ( 220 )  2009.07.07.

 ( 732 )  Holcim Hungária Cementipari Zártkörűen Működő Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, garantált kötésidejű beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.461

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 01979

 ( 220 )  2009.07.07.

 ( 732 )  Holcim Hungária Cementipari Zártkörűen Működő Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék anyag.

 19 Nem fém építőanyagok, előre kevert, öntömörödő beton.

 39 Szállítás, áruk csomagolása.

 ( 111 )  200.462

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03172

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  GOLD GRAPE

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

 ( 111 )  200.463

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02585

 ( 220 )  2009.09.11.

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Séra Erika jogtanácsos, AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. Jogi Osztály, Budaörs
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( 546 )

 ( 511 ) 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 kiegészítve az áru

 forgalmazás kategóriával.

39 Csomagküldemények elosztása; gyorsszolgálat üzenetek és áruk továbbítására; információ szállítással

kapcsoltban; információnyújtás tárolással kapcsolatban; levélben megrendelt áruk szolgáltatása; áruk

csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség;

 szállítmányozás; teher-áru szállítás; termékek csomagolása.

 ( 111 )  200.464

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02588

 ( 220 )  2009.09.14.

 ( 732 )  CIEMME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Balatonföldvár (HU)

 ( 541 )  www.villaportresort.hu

 ( 511 )  37 Építkezés (wellness apartman ház építés).

 43 Wellness és fitness szolgáltatás.

 ( 111 )  200.466

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02571

 ( 220 )  2009.09.11.

 ( 732 )  Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyarmati János ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék; albumok, almanachok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, fényképek,folyóiratok, grafikus

ábrázolások, katalógusok, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük (időszaki

lapok), naptárak, nyomtatott publikációk, poszterek, prospektusok, tervrajzok, újságok, cikkek, leírások,

 élménybeszámolók,tesztleírások, szórólapok.

 ( 111 )  200.467

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03178

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és 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;

 ízesítőszerek.

 30 Só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 111 )  200.468

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03174

 ( 220 )  2009.11.02.

 ( 732 )  Spa Capital Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalneműk.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.469

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02569

 ( 220 )  2009.09.10.

 ( 732 )  G.L. Pharma GmbH ( a limited liability company under Austrian law), Lannach (AT)

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

 ( 541 )  ARTAGER

 ( 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).

 ( 111 )  200.470

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02984

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  NIMBUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

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

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

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

 keltetőgépek.

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

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

jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

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

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

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  200.471

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02978

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.472

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02977

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Metropol Könyvtár

 ( 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 )  200.473

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02976

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  200.474

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02975

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ClubMetropol

 ( 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 )  200.476

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02969

 ( 220 )  2009.10.13.

 ( 732 )  dr. Kruppa József, Kisvárda (HU)

 Nyírség-Hasso Kft., Nyíregyháza (HU)
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 ( 541 )  TRIÁSZ

 ( 511 )  30 Kenyér.

 ( 111 )  200.477

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02971

 ( 220 )  2009.10.12.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csermely Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Postafon

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

 38 Távközlés.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.478

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 07 02442

 ( 220 )  2007.07.06.

 ( 732 )  Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

 ( 541 )  REMIX

 ( 511 ) 2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó festékek, szerves festékek, szervetlen festékek,

szilikon falfestékek, szilikát falfestékek, műgyanta diszperziók, akrildiszperziók, falfestékek, falimpregnálók,

 lazúrok, jelzőfestékek, pigmentek.

 7 Hőszigetelő rendszerek.

 17 Polisztirol hőszigetelések.

19 Kültéri színezővakolatok, beltéri színezővakolatok, műgyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok,

 szilikonvakolatok, lábazati díszítővakolatok, kőőrlemények.

 ( 111 )  200.520

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 10 00040

 ( 220 )  2010.01.11.

 ( 732 )  Crown Worldwide Holdings Limited, Hong Kong (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 16 Karton; papírdobozok; palackok burkolására karton vagy papír; bevonó fólia; újrahasznosított cellulóz

göngyöleg lapok; viszkóz beburkoló lapok; zacskók, borítékok, papír- vagy műanyag tasakok; göngyölegek;

 borító papírok; minden, ami a 16. osztálybatartozik.

 ( 111 )  200.521

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 10 00041

 ( 220 )  2010.01.11.

 ( 732 )  Crown Worldwide Holdings Limited, Hong Kong (CN)

 ( 740 )  S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Dr. Sasvári Gabriella, Budapest
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 ( 541 )  CROWN WORLDWIDE

 ( 511 ) 16 Karton; papírdobozok; palackok burkolására karton vagy papír; bevonó fólia; újrahasznosított cellulóz

göngyöleg lapok; viszkóz beburkoló lapok; zacskók, borítékok, papír- vagy műanyag tasakok; göngyölegek;

 borító papírok; minden, ami a 16. osztálybatartozik.

 ( 111 )  200.522

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03620

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.523

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03411

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolci Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékbő készült készítmények, kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok

 (fűszerek); fűszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

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

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

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése,

 fogyasztói tanácsadás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolása és házhozszállítása.

 ( 111 )  200.524

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02419

 ( 220 )  2009.08.19.

 ( 732 )  Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  BECAUSE OF WHAT'S INSIDE

 ( 511 )  34 Cigaretták, szivarok, szivarkák, dohány saját készítésű cigarettához, dohány és dohánytermékek.

 ( 111 )  200.525

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 01892

 ( 220 )  2009.06.24.
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 ( 732 )  Mirák Janka, Budapest (HU)

 ( 541 )  DRESS-BOX

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35 Ruházati kis-, és nagykereskedelem.

 ( 111 )  200.526

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02008

 ( 220 )  2009.07.09.

 ( 732 )  Silvestri Imerio, Mirandola (MO) (IT)

 ( 740 )  Csikota Nikoletta, Szeged

 ( 541 )  Sabrina, Olasz Pizza

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.527

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02817

 ( 220 )  2009.09.30.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamosenergia szállítása.

 ( 111 )  200.528

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03224

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Magyar Áramszolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MÁSZ ECO

 ( 511 )  35 Reklámozás, marketing.

 39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítása.

 ( 111 )  200.529

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03230

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÉRI PHARMA INTERNATIONAL

 ( 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).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M817



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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.530

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02407

 ( 220 )  2009.08.18.

 ( 732 )  Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

 ( 541 )  MobLife

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérő-, egyéb mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti),

életmentő és oktató berendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló

 készülékek; automata szerkezetek;adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

 42 Műszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően

 nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, nyomozási és felügyeleti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.531

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02810

 ( 220 )  2009.09.30.

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

 ( 740 )  dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  WestelMédia

 ( 511 ) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; antennák; elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek;

 telefonkészülékek; vevőkészülékek (audio-, video-).

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.532

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03627

 ( 220 )  2009.12.14.

 ( 732 )  Liu Gang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  200.533

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03217

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Zeng Youxuan, Dunaharaszti (HU)
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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.

 ( 111 )  200.534

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03011

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  IPSZOLG '98 KFT, Szeged (HU)

 ( 541 )  IPSZOLG

 ( 511 )  37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  200.535

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 00784

 ( 220 )  2009.03.24.

 ( 732 )  Bognár Gábor, Akasztó (HU)
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( 554 )

 ( 511 )  33 Pálinka.

 ( 111 )  200.536

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03617

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  Theliveteacher.com Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, dr. Hajdu Krisztina ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  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 )  200.537

 ( 151 )  2010.06.22.
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 ( 210 )  M 09 03416

 ( 220 )  2009.11.19.

 ( 732 )  Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolci Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékbő készült készítmények, kenyér,

süteménytészták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok

 (fűszerek); fűszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

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

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

mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line, webáruházon keresztül történő értékesítése,

 fogyasztói tanácsadás.

 43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolása és házhozszállítása.

 ( 111 )  200.538

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03022

 ( 220 )  2009.10.16.

 ( 732 )  Nagy Ádám, Eger (HU)

 Tarnai Csaba, Szilvásvárad (HU)

 Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest (HU)

 Harangvölgyi András, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek; cipők; kalapáruk.

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

 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nevelés; szakmai oktatás.

 ( 111 )  200.539

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03211

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Öko-Pack Nonprofit Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 különösen szemetesládák, szemetesedények.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

42 Környezetvédelmi tanácsadás, műszaki és konzultációs szolgáltatások hulladék feldolgozásával, kezelésével

 és/vagy újrahasznosításával kapcsolatban.

 ( 111 )  200.540

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03226

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  dr-PLAST Engineering Zrt., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 111 )  200.541

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03228

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Marketprog Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budajenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.542

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03229

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÉRI PHARMA HUNGARY

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.543

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03418

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  Galambos Tamás, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  200.544

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03419

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  Liu Gang, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 lószerszámok.

 ( 111 )  200.545

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03616

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PAUK Ügyvédi Iroda, dr. Pauk Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Haraszthy Vallejo Pincészet - VIRTUOSO

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

 ( 111 )  200.546

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03630

 ( 220 )  2009.12.14.

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

 ( 541 )  NOVACIDOL

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmények; fertőtlenítők; féregirtó készítmények.

 ( 111 )  200.577

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02363

 ( 220 )  2009.08.13.

 ( 732 )  Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., Hortobágy (HU)
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 ( 740 )  dr. Móré Viktória ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29 A magyar eredet megjelölés területéről származó szürke marhahús, szürke marhahús kivonatok.

 31 A magyar eredet megjelölés területéről származó szürke marha élő állat.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 
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