
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  190.699

 ( 151 )  2007.08.28.

 ( 210 )  M 04 02310

 ( 220 )  2004.05.14.

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

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

 ( 541 )  RILAX

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

 44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; higiéniai- és szépségápolás.

 ( 111 )  198.740

 ( 151 )  2009.10.28.

 ( 210 )  M 08 01740

 ( 220 )  2008.05.23.

 ( 732 )  BÁBEL DELICATE Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  BABEL

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

 ( 111 )  200.247

 ( 151 )  2010.05.31.

 ( 210 )  M 07 02482

 ( 220 )  2007.07.09.

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

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

 ( 541 )  ELAVIA

 ( 511 )  5 Fogyasztó kezelések és fogyókúrák során alkalmazott élelmiszer/diétás/fitoterápiás kiegészítők.

 ( 111 )  200.304

 ( 151 )  2010.05.27.

 ( 210 )  M 09 01944

 ( 220 )  2009.07.01.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ZÉTA

 ( 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.

 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likőrök (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.305

 ( 151 )  2010.05.28.
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 ( 210 )  M 08 03636

 ( 220 )  2008.11.24.

 ( 732 )  PORPHYR-DOLOMIT A.G., Mauren (LI)

 ( 740 )  dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Burkolatok (építés), nem fémből; burkolólapok építéshez, nem fémből; burkolólapok, nem fémből;

burkolólemezek nem fémből; emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési homokkő;

építőanyagok, nem fémből; építőkövek; gránit; kavics, murva, sóder; kerítések, nem fémből; kő; kőfaragványok;

kvarc, hegyikristály; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák (lépcsőházak részei), nem

fémből; makadám; márvány; mészkő; művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból; oszlopok, nem

fémből; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; pala(kő); palák, palás kőzetek; párkányok, nem fémből;

párkányokhoz díszlécek, nem fémből; sírboltok, kripták, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák,

nem fémből; sírkő sztélék, nem fémből; sírkőlapok, nem fémből; sírkövek; szobrocskák kőből, betonból vagy

márványból; szobrok kőből, betonból vagy márványból; terméskő; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;

tetőfedő anyagok, nem fémből; tufa; útburkolatok, nem fémből; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló

 anyagok.

35 Kereskedelmi ügyletek; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzői

szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára); import-export ügynökségek; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvélemény-kutatás; reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása;

reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; kereskedelmi adminisztráció; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikai információnyújtás, szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások vezetése;

 üzleti felvilágosítás; üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; irodai munkák.

 ( 111 )  200.319

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 02 04944

 ( 220 )  2002.10.30.

 ( 732 )  Győri Keksz Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  JÓ REGGELT!

 ( 511 ) 30 Cukorkák, zselék, pralinék, kekszek, kétszersültek, mézeskalács, piskóták, aprósütemények, teasütemények,

 linzerek, ostyaféleségek, kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávépótló szerek, sós kekszek.

 ( 111 )  200.321

 ( 151 )  2010.07.05.

 ( 210 )  M 09 01901

 ( 220 )  2009.06.29.

 ( 732 )  dr. Lőcsei Zsófia, Budapest (HU)

 ( 541 )  CTGDOKTOR

 ( 511 )  10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

 44 Távgyógyászati szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.360

 ( 151 )  2010.06.04.

 ( 210 )  M 10 00822
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 ( 220 )  1999.11.25.

 ( 732 )  BIAL-PORTELA & CA, S.A., S. Mamede do Coronado (PT)

 ( 740 )  Dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 111 )  200.411

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 03391

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Carni Aqua Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  CARNI AQUA

 ( 511 )  32 Forrásvíz alapú, alkoholmentes, L-karnitin hozzáadásával készített fitness ital.

 ( 111 )  200.412

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 08 02617

 ( 220 )  2008.08.14.

 ( 732 )  Nora 2001 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Olaszországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.413

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 03400

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Pelsőczi József 50%, Kecskemét (HU)

 Rohánszky Mihály 50%, Budapest (HU)

  

( 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.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.414

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 00947
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 ( 220 )  2009.04.07.

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

 ( 541 )  FLEXSTONE

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  200.415

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 00639

 ( 220 )  2009.03.11.

 ( 732 )  Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógycukor.

 30 Cukor.

 ( 111 )  200.416

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 03599

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  WlaSa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Bimbó Róbert, Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 36 Irodák (ingatlanok) bérlete.

43 Hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék, sátrak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése.

 ( 111 )  200.417

 ( 151 )  2010.06.18.

 ( 210 )  M 09 03210

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Votorantim Celulose e Papel S.A., Sao Paulo (BR)

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

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

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.

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.

 40 Anyagmegmunkálás.

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.

 ( 111 )  200.418

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03401

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Zhang Yong Wei, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  18 Esernyő, napernyő, sátor.

 25 Esőkabát, gumicsizma.

 ( 111 )  200.419

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03409

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  a világ női szemmel

 ( 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 )  200.420

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03595

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Elek Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  ELEKTIBOR
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 ( 511 )  35 Eladási propaganda mások számára; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás).

 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  200.421

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03593

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Zugligeti Szabadidő Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kratochwill György ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.422

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03600

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Petrus Krisztina, Mende (HU)

 ( 541 )  EBUGATTA

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmények.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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

 ( 111 )  200.423

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03209

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Votorantim Celulose e Papel S.A., Sao Paulo, SP (BR)

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

 ( 541 )  FIBRIA

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

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.
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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.

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.

 40 Anyagmegmunkálás.

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.

 ( 111 )  200.424

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03206

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 )  Carene

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

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

 ( 111 )  200.425

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03191

 ( 220 )  2009.11.03.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  200.426

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03397

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  SCHOCO BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 554 )

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, édességek,

 kekszek, bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella (cukorkák).

 ( 111 )  200.427

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02994

 ( 220 )  2009.10.15.

 ( 732 )  Forrai Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi tevékenységek vendéglátási szolgáltatásra vonatkozóan.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.428

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03408

 ( 220 )  2009.11.23.

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

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

 ( 541 )  BIOLOCK

 ( 511 ) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárdobozokat, zárhengereket, zárlemezeket, kulcsokat,

nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, ajtóreteszeket, bevésőzárakat, lakatokat, lakat falkötővasakat,

biztonsági láncokat, kulcsgyűrűket,dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, pótkocsi csatlakoztató

zárakat, behajózó konténer zárakat; páncélszekrények, tartóvázak, ajtópántok és kilincsek; nem-elektromos

ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik berendezései; a fentfelsorolt termékek alkatrészei és tartozékai;

lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és javítására alkalmazott eszközök; minden eddig felsorolt termék,

amely fémből vagy túlnyomórészt fémből készült; kis méretű fémáruk; fémáruk épületekhez; mindena 6.

 osztályba tartozó termék.

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

elektromos zárlemezek, ajtómágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; zár programozó egységek, zárhengerek,

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

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

érzékelők; jelző- és ellenőrző-készülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épület bejáratánál,

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.
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 ( 111 )  200.429

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03407

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Karbosan Zimpara Tasi Sanayi Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Gépek, szövőszékek és ipari robotok fa, fém, üveg és műanyag anyagok és ásványok megmunkálásához és

formázásához; motorral vezérelt szerszámok és szerszámgépek; élező és köszörűkövek; csiszológépek;

csiszolókorongok; vágótárcsák; köszörűkorongok;gyémántkorongok; vágókorongok; élező gépek; fenőkövek;

vágógépek és szerelvények; hegesztőgépek és szerelvények; gépek fém, fa és műanyag megmunkálásához; nem

 szőtt csiszolóanyagok; csiszolóvásznak;csiszoló lamellás hengerek; csiszoló lamellás korongok;fíbertárcsák.

8 Kéziszerszámok gépek, szerszámok és járművek javítására az építészetben, mezőgazdaságban, kertészetben és

 erdészetben; csiszolószalagok.

 ( 111 )  200.430

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03606

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  International Fashion Design Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Radics Istvánné, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházat, cipő, kalap.

 ( 111 )  200.431

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 03392

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  Euro Taxi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;

kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);

közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése

(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez

 tanácsadó szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés(garázs); bérlés(raktár); bérlés

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;
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kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,

fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek

 (kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

 42 Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervező tevékenységek, diszpécserszolgáltatás.

 ( 111 )  200.432

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 02392

 ( 220 )  2009.08.17.

 ( 732 )  Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Unkel (DE)

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

 ( 541 )  Dr. Steinberger

 ( 511 )  3 Natúrkozmetikum.

 ( 111 )  200.433

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 08 03249

 ( 220 )  2008.10.16.

 ( 732 )  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rosta Márton Ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Magyar Zsidó Kongresszus

 ( 511 )  41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.

 45 Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  200.434

 ( 151 )  2010.06.21.

 ( 210 )  M 09 00643

 ( 220 )  2009.03.11.

 ( 732 )  Chauvin ankerpharm Képviselet, Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  Ocuvite Nagyszülők Napja

 ( 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 )  200.479

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 00380

 ( 220 )  2009.02.12.

 ( 732 )  FRIESLAND Brands BV, PE Meppel (NL)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott és főzött húsok, halak, baromfi és vadhúsok, húskivonat, gyümölcsök

és zöldségek, zöldség keverékek, főtt zöldségek, párolt zöldségek és gyümölcsök, gyümölcs konzervek, zöldség

konzervek, hús konzervek; tojások,étkezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, tej alapú pépek, túró, sajt, vaj,

vajkrém, joghurt, kefír és ezek ízesített változatai, zselék, lekvárok, narancslekvár, kompótok, befőttek,

 savanyúságok.

30 Kávé, tea, kakaó és csokoládé és ilyen alapú ital és instant készítmények, cukor, jégkrémek, pudingok, kenyér,

 péksütemények és cukrászsütemények, salátaöntetek.

 ( 111 )  200.480

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02867

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  WebMindLicenses Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Timea, Budapest

 ( 541 )  rapidhi

 ( 511 ) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; online hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; távközlésikapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

weboldalakhoz; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;

számítógépprogramok sokszorosítása;számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;számítógép-programozás;

 számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  200.481

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02866

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  WebMindLicenses Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Timea, Budapest

 ( 541 )  mycams

 ( 511 ) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; online hirdetői tevékenységszámítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések

üvegszálas hálózatok útján; távközlésikapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs

szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.
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42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások

weboldalakhoz; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;

számítógépprogramok sokszorosítása;számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása;

számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;számítógép-programozás;

 számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  200.482

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02851

 ( 220 )  2007.06.01.

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

 ( 740 )  dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRODERMA

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok; kölni, szagosító, testillatosító peremetező készülék;

bőrön használatos olajak, krémek és tejek; borortvahab, borortválkozó zselé, borortválkozás előtti és

borortválkozás utáni folyadékok; testápolópúder; tusolás és fürdés közben használatos készítmények;

hajvizek/-szeszek; fogkrémek; gyógyanyagokat nem tartalmazó szájöblítő szerek; dezodorok; testápoló, izzadás

gátló; gyógyanyagokat nem tartalmazó toalett célra szolgáló készítmények; fent említettáruk egyike sem a hajat

 vagy fejbőrt ápoló készítmény.

 ( 111 )  200.483

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02856

 ( 220 )  2009.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Ezek megőrültek! El van a celeb, ha játszik

 ( 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 )  200.484

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02857

 ( 220 )  2009.10.05.

 ( 732 )  Dienes György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7 Szennyvízátemelők.

 11 Esővíz hasznosító rendszerek.

 37 Vízgépészeti rendszerek szerelése.
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 ( 111 )  200.485

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02865

 ( 220 )  2009.10.06.

 ( 732 )  Cheng Fan Fang, Budapest (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.

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 )  200.486

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02253

 ( 220 )  2009.07.31.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

38 Távközlés; különösen elektronikusan hirdetőtábla szolgáltatás; információs szolgáltatások internet útján,

fórumok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások,

internetes oldalak létrehozása ésműködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek cikkek továbbítása internet

 útján.

 ( 111 )  200.487

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 10 00276

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  TABRAN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.488

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 10 00275

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  GILIPAR

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.489

 ( 151 )  2010.06.22.
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 ( 210 )  M 10 00274

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  TURANTRIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.490

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 10 00278

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  TOTTAGOL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.491

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 08 03758

 ( 220 )  2008.12.08.

 ( 732 )  "Gépsystem" Gépi berendezéseket tervező, gyártó és forgalmazó Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gépsystem

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

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

 keltetőgépek.

 ( 111 )  200.492

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02651

 ( 220 )  2009.09.18.

 ( 732 )  Montageservices Kft., Harta (HU)

 ( 541 )  MÁRIA VÍZ

 ( 511 )  32 Ásványvizek, szénsavas vizek.

 ( 111 )  200.493

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02649

 ( 220 )  2009.09.18.

 ( 732 )  SUPERLATIVE SERVICES Ltd., Gibraltár (GI)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 )  X-Lite

 ( 511 ) 6 Fém tömegcikk, ezen belül fémpalackok sűrített gáz tárolására, valamint fém tartályok folyékony üzemanyag

 részére, továbbá hordozható állványok fémből.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen járművek javítása, karbantartása, üzemanyag-utántöltés.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, vonatkozó tervezői, kutatói és tanácsadási tevékenység,

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  200.494

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03049

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Arcus-2002 Bt., Debrecen (HU)

 ( 541 )  SUPERNOVA

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

 világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

 ( 111 )  200.495

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03053

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRIO PROFI

 ( 511 )  2 Festékek, kencék, lakkok.

 ( 111 )  200.496

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03062

 ( 220 )  2009.10.21.

 ( 732 )  TELELOGISTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint, Dr. Halász Bálint ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 )  Szállásguru

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

tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes

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

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

 39 Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak.

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

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

 ( 111 )  200.497

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03064

 ( 220 )  2009.10.22.

 ( 732 )  Prímagáz Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.498
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 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03067

 ( 220 )  2009.10.22.

 ( 732 )  MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RPT

 ( 511 )  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 )  200.499

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03068

 ( 220 )  2009.10.22.

 ( 732 )  MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Rajmund, dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MPT

 ( 511 )  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 )  200.500

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03664

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Hairclub Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baranyai Zoltán, Tahitótfalu

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Oktatás.

 44 Fodrászszalonok, szépségszalonok.

 ( 111 )  200.501

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03669

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, Los Angeles, (US)

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

 ( 541 )  FOX MEDIA SERVICES

 ( 511 ) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök útján letölthető csengőhangok, grafikák, háttérképek

és zene; mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető mozgóképek, televíziós programok és
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audiovizuális tartalom; mozgóképfilmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető audio és videó

felvételek; számítógépes keresőmotor szoftver; számítógépes képernyővédő szoftver; mozgókép filmet és

 televíziós szórakoztatást tartalmazó műsoros videoszalagok, DVD-k és CD-k.

16 Magazinok, poszterek; levelezőlapok; cserélhető betétlapos irattartók; noteszok; iratgyűjtők; jegyzettömbök;

üres naplófüzetek; emlékeztető jegyzettömbök; címjegyzékek; előjegyzési naptárak; könyvborítók; öntapadó

címkék; matricák; matrica albumok;asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzők; gyűjtögetős kártyák;

fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fényképek; üdvözlő kártyák; könyvek; képregények; humoros

 könyvek; tollak és ceruzák.

 35 Reklámozás, promóciós és marketing szolgáltatások.

38 Televíziós közvetítési szolgáltatások; rádiós közvetítési szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen hang, audio, vizuális képek és adat átviteli szolgáltatások telekommunikációs hálózatok,

vezetéknélküli kommunikációs hálózatok, internet,információszolgáltató hálózatok és adathálózatok segítségével;

audio- és videó anyagok sugárzása az interneten; on-line eszközök biztosítása valós idejű kapcsolathoz más

 számítógép felhasználókkal; podcasting szolgáltatások; webcasting szolgáltatások.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós

program jellegű szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása interneten keresztül a televíziózás,

mozgókép filmes és videósszórakoztatás területén; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen mások

szöveges és grafikai munkáinak publikációja on-line, amely a legkülönfélébb anyagokat tartalmazza; televíziós,

mozgókép filmes és videós szórakoztatás nyújtása vezeték nélkülikommunikációs eszközök útján; szórakoztatási

szolgáltatások, nevezetesen on-line számítógépes játékok nyújtása; online újságok, nevezetesen személyes

információkat és véleményeket tartalmazó blogok; szórakoztató és kulturális események szervezése;mérkőzés,

 verseny és játék jellegű szórakoztatás.

 ( 111 )  200.502

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03264

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Fino-Food Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  GASZTROFÖL

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  200.503

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03263

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Vejtasa Bőrgyár Kft., Felpéc (HU)

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

  

( 546 )

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

állatbőrök és irhák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; bőrszíjak; nyakörvek állatoknak; pórázok bőrből;

 szíjak nyergekhez; zablák állatoknak(hámok).

 25 Övek (ruházat).
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 ( 111 )  200.504

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03262

 ( 220 )  2009.11.10.

 ( 732 )  Pannon Zöldház Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  37 Építészeti generál-kivitelezés.

42 Építészettel és kivitelezéssel összefüggő tervezési szolgáltatás, minőségbiztosítási rendszer, tanácsadási

 szolgáltatás.

 ( 111 )  200.505

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03261

 ( 220 )  2009.11.03.

 ( 732 )  Product Bridge Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

  
( 546 )

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

 ( 111 )  200.506

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03260

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és gabonafélékből 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 )  200.507

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03259

 ( 220 )  2009.11.04.

 ( 732 )  Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, 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.

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); 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 )  200.508

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03258

 ( 220 )  2009.11.05.

 ( 732 )  Simon László, Szeged (HU)

 ( 541 )  DEFLECTOR

 ( 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 )  200.509

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03252

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; textilpuhító szerek; folt eltávolító készítmények

 szappanok nem személyi használatra.

 ( 111 )  200.510

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03251

 ( 220 )  2009.11.09.

 ( 732 )  Twentieth Century Fox Film Corporatin, Los Angeles, 90035 California (US)
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 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  FX

 ( 511 ) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök útján letölthető csengőhangok, grafikák, háttérképek

és zene; mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető mozgóképek, televíziós programok és

audiovizuális tartalom; mozgóképfilmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthető audio és videó

felvételek; számítógépes keresőmotor szoftver; számítógépes képernyővédő szoftver; mozgókép filmet és

 televíziós szórakoztatást tartalmazó műsoros videoszalagok, DVD-k és CD-k.

16 Magazinok, poszterek; levelezőlapok; cserélhető betétlapos irattartók; noteszok; iratgyűjtők; jegyzettömbök;

üres naplófüzetek; emlékeztető jegyzettömbök; címjegyzékek; előjegyzési naptárak; könyvborítók; öntapadó

címkék; matricák; matrica albumok;asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzők; gyűjtögetős kártyák;

fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fényképek; üdvözlő kártyák; könyvek; képregények; humoros

 könyvek; tollak és ceruzák.

 38 Televíziós műsorszórás és televíziós közvetítési szolgáltatások.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós

program jellegű szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása interneten keresztül a televíziózás,

mozgókép filmes és videósszórakoztatás területén; televíziós, mozgókép filmes és videós szórakoztatás nyújtása

vezeték nélküli kommunikációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen on-line számítógépes

játékok nyújtása; on-line újságok, nevezetesen személyesinformációkat és véleményeket tartalmazó blogok;

 szórakoztató és kulturális események szervezése; mérkőzés, verseny és játék jellegű szórakoztatás.

 ( 111 )  200.511

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03453

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Computer Outlet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számítógépek; kézi számítógépek; személyi

médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális fényképezőgépek; szerverek; számítógép hardver;

számítógépes hálózati perifériaillesztők,kapcsolók, vezeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és

eszközök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetők; mikroprocesszorok; integrált áramkörök;

központosított adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógéplapalkatrészek; számítógép alaplapok;

operációs rendszerek számítógépekhez; processzorok (központi (rögzített) adatfeldolgozó egységek),

számítógép-billentyűzetek, számítógép-memóriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok

(rögzített),-szoftverek (rögzített); számítógépes grafika lapok; számítógép perifériák és számítógépekhez használt

elektronikus készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenőrző készülékek az összes fent megjelölt áruhoz;

letölthető elektronikus kiadványokszámítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában; digitális

 képfelvevők; televíziók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép-alkatrészek, egyéb

számítástechnikai cikkek és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munkák; információk számítógépesadatbázisokba való rendezése.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok, eszközök, készülékek, berendezések telepítése,

 üzembe helyezése, javítása, szervizműködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  200.512
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 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03454

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  H & H "ÖNÉRT" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Moravszki Mónika, Moravszki Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  200.513

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03466

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  CREVO Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  CREVO

 ( 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.

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

 ( 111 )  200.514

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03467

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

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

 ( 541 )  ARRIGHI

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  200.515

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03468

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Báthory Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; különösen természetes

 alapanyagú kozmetikai készítmények,dezodorok, potpourrik.

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); különösen étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények,

 balzsamok és kenőcsök, gyógynövények, gyógynövényt tartalmazó készítmények, légfrissítők.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; különösen alkoholmentes italok, szörpök, gyógynövényt tartalmazó

 üdítőitalok.

 ( 111 )  200.516

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03470

 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Gu Zhonglan, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.517

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03451

 ( 220 )  2009.11.25.

 ( 732 )  MACRODA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 35 Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek, audio-videoberendezések, valamint

telekommunikációs cikkek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazásával, interneten keresztül történő

 vásárlásával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  200.518

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03139

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  VIVADOG

 ( 511 ) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrendkiegészítő állatoknak; ételízesítő állatoknak; szószok, mártások

állatoknak; táplálékok kedvtelésből tartott állatoknak; ehető rágcsálnivaló állatoknak; italok kedvtelésből tartott

állatoknak; takarmány;takarmánykiegészítő; takarmányadalékok (nem gyógyászati célra); erősítő takarmány

 állatoknak.

 ( 111 )  200.519

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03136

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  VIVAHORSE

 ( 511 ) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrend kiegészítő állatoknak, étvágyfokozó állatoknak; ételízesítő állatoknak,

szószok, mártások állatoknak; táplálékok kedvtelésből tartott állatoknak, ehető rágcsálnivaló állatoknak, italok

kedvtelésből tartottállatoknak, takarmány, takarmány kiegészítő, takarmány adalékok (nem gyógyászati célra),

 erősítő takarmány állatoknak.

 ( 111 )  200.547

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03137

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  VIVACAT

 ( 511 ) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrend kiegészítő állatoknak, étvágyfokozó állatoknak; ételízesítő állatoknak,

szószok, mártások állatoknak; táplálékok kedvtelésből tartott állatoknak, ehető rágcsálnivaló állatoknak, italok
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kedvtelésből tartottállatoknak, takarmány, takarmány kiegészítő, takarmány adalékok (nem gyógyászati célra),

 erősítő takarmány állatoknak.

 ( 111 )  200.548

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02945

 ( 220 )  2009.10.12.

 ( 732 )  Zeofilter Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PannonSea

 ( 511 )  32 Alkoholmentes italok, ásványvizek, ivóvíz.

 ( 111 )  200.549

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03331

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  Ec-Pec Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Lépésről lépésre alternatív pedagógiai program

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

 ( 111 )  200.552

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03346

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  SZERENCSI DOKTOR

 ( 511 )  30 Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládétermékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák.

 ( 111 )  200.553

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03337

 ( 220 )  2009.11.17.

 ( 732 ) KERINGATLAN Kereskedelmi Ingatlanfejlesztő és Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONTÚR

 ( 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.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek
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kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 ( 111 )  200.555

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03540

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokió (JP)

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

  

( 554 )

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.556

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03544

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység; élő adások bemutatása, színházi

 produkciók, szórakoztatás.

 ( 111 )  200.557

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03534

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Simon Klio, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  BARTHS

 ( 511 )  32 Sörök.
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 ( 111 )  200.558

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03743

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  4 Brikett, tűzifa, pellet.

 20 Raklap.

 ( 111 )  200.559

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03532

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  NESsT Európa Esélyegyenlőség Kht., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Ajakrúzsok, arckikészítő púder, aromák (eszenciaolajok), borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek,

borotválkozó készítmények, bőrfehérítő termékek, bőrkonzerváló szerek (kenőcsök), dezodoráló szappanok,

dezodorok személyes használatra,eszenciaolajok, fürdősók nem gyógyászati használatra, füstölő készítmények

(illatszerek), gyógyszappanok, illatos(ított) fa, illatszer készítmények, illatszerek, ionon (illatszergyártás),

izzadásgátló szappan, kozmetikai bőrápoló szerek, kozmetikaikészítmények fürdőkhöz, kozmetikai

készletdobozok, kozmetikai krémek, kölnivíz, mandulaszappan, mosdószappanok, piperecikkek, potpurrik

 (illatszerek), samponok, szappanok.

4 Gyertyabelek, gyertyák, illatosított gyertyák karácsonyfához, gyertyák (világítás), mécsesek, méhviasz,

 paraffin, viasz világítási célra.

16 Albumok, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony fűzött könyvek, ceruzák, cserélhető betétlapos(iratokra

ráhúzható) fedőlapok, csipeszes írótáblák, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék

(papíráruk), fapép karton (papíráru), fatartalmúpapír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképtartók,

füzetek, íróeszközök, írókészletek (papíráruk), írószerek, levelezőlapok, levélpapír, naptárak, naptárak letéphető

lapokkal, noteszok, nyomtatványok, palackokhoz csomagolóanyagok kartonból vagypapírból, papíráruk,

papírmasé, pecsétbélyegek, toll- és ceruzatartók, asztali, tollak (irodai cikkek), tolltartók, üdvözlőlapok/kártyák,

 zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

29 Alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, dzsemek, gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcskonzervek,

gyümölcsök tartósított, gyümölcspép, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, lekvár, mazsola, sajtok, snackételek

(gyümölcs alapú-), szárított zöldségek, tej,tejes italok, főként tejet tartalmazó, tejtermékek, zöldségek, tartósított,

 zöldségkonzervek.

 ( 111 )  200.560

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03551

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 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.

 ( 111 )  200.561

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02740

 ( 220 )  2009.09.25.

 ( 732 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Bt., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 554 )

 ( 511 ) 32 Citromos vagy citromízesítésű gyümölcsitalok és gyümölcslevek; egyéb alkoholmentes italok; citrom ízesítésű

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  200.564

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03148

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  AERIEL Rádió Műsorszóró Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Judit Katalin, Nagy és Pál 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 )  200.565

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02934

 ( 220 )  2009.10.09.
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 ( 732 )  Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

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

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

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

 készítmények.

 ( 111 )  200.566

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03131

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Mary-Ker PASTA Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tojás.

30 Malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-, gabonakészítményekből készült

termékek; tésztafélék, száraztészták; tojás tartalmú tésztaféleségek, gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

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

 ( 111 )  200.567

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03132

 ( 220 )  2009.10.29.

 ( 732 )  Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 )  30 Lisztből és egyéb gabonakészítményekből készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.

 ( 111 )  200.568

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02935

 ( 220 )  2009.10.09.

 ( 732 )  Mikrofiber Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógynövény alapú táplálék-kiegészítők.

 ( 111 )  200.574

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03738

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
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 ( 111 )  200.575

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03736

 ( 220 )  2009.12.22.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth György, Dr. Horváth - Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  200.576

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03537

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  Právics József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Gyümölcskocsonya zselé; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez készítmények; leves

készítmények; levesek; szárított zöldségek; tejszínhab; tejszín; zöldséglevelek főzéshez; zöldségleves

 készítmények; zselatin étkezésre; zselék étkezési.

30 Chow-chow [ízesítőszer], Chutney (fűszeres ízesítőszer); fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék;

gyümölcskocsonya, zselé; ízesítőszerek; majonéz; pudingok; salátaöntetek; szószok, ízesítőszerek, fűszeres

 mártások; vanília (ízesítőszer); vanilin (vaníliapótló).

 ( 111 )  200.578

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03315

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  200.579

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03314

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 111 )  200.580

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03322

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  200.581

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03319

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek, joghurt.

 ( 111 )  200.582

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03318

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek, joghurt.

 ( 111 )  200.583

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03317

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tejtermékek, joghurt.

 ( 111 )  200.584

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03114
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 ( 220 )  2009.10.27.

 ( 732 )  Szalonspicc Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  200.585

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03125

 ( 220 )  2009.10.28.

 ( 732 )  Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

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

 ( 541 )  AZ ALAKULAT

 ( 511 ) 18 Esernyők, bevásárlótáskák, hátizsákok, övtáskák, oldaltáskák, kézitáskák, levéltárcák és pénztárcák,

 sporttáskák, ruhatartó táskák utazáshoz, hátitáskák, erszények, textiltáskák, strandtáskák.

25 Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruhák, övek, sortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, bandána kendők,

szvetterek, halloween-jelmezek, jelmezruhák, karakter jelmezek, színpadi jelmezek, ruhák, kesztyűk, tornasortok,

fülvédők, nyakvédők, pizsamák,nadrágok, ingek, melegítőfelsők, síruhák, hosszúnadrágok, napvédők,

 nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények, melegítőruhák, fejfedők.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, darts játékok; babák; felfújható játékok; plüssbabák;

plüssjátékok; akciófigurák és tartozékaik; CD-ROM-okat hasznosító különálló videojátékgépek, különálló

videojátékgépek, különálló hangkimenetivideojátékgépek és táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütők,

 baseball-labdák, futball-labdák, lapátlabdák (paddle balls), játéklabdák, baseballütők, karácsonyfadíszek.

41 Vidámparki szórakoztatási szolgáltatások, szórakoztatási, sport és kulturális szolgáltatások, beleértve rádió és

televíziós műsorok gyártását; filmgyártás és élő szórakoztató műsorok készítése; rajzfilmek és televíziós filmek

gyártása; film és televízióstúdió szolgáltatások; mozgófilm szórakoztatás, televíziós szórakoztatási szolgáltatások,

beleértve élő szórakoztató előadásokat és show-műsorokat, könyv, magazin és folyóirat-kiadást; a bejelentő

szórakoztatási szolgáltatásaival kapcsolatos információknyújtása többszörös felhasználók számára a világhálón

vagy az interneten, vagy más online adatbázison keresztül; táncos show-műsorok, zenés show- műsorok és video

díjkiosztó (video award) show-műsorok készítése; komédia show-műsorok, játék show-műsorokés élő, közönség

előtti sportesemények, amelyeket vagy élőben közvetítenek, vagy szalagra rögzítenek későbbi lejátszásra; élő

zenei koncertek; TV hírműsorok; tehetségkutató versenyek, zenei és televíziós díjkiosztó események szervezése;

stílussal ésdivattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és bemutatása; globális számítógépes

 hálózaton keresztül történő szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  200.586

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02311
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 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  470 FOOD

 ( 511 ) 43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 111 )  200.587

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02310

 ( 220 )  2009.08.07.

 ( 732 )  TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TURBÓ UPDATE

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások;

 étkeztetés.

 ( 111 )  200.588

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03120

 ( 220 )  2009.10.28.

 ( 732 )  Organit Termelő és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ZÖLDPAJZS

 ( 511 ) 1 Mezőgazdasági rendeltetésű, trágyázó termék, műtrágya/mezo- és mikroelemekkel dúsított komplex

 levéltrágya.

 ( 111 )  200.589

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 01911

 ( 220 )  2009.06.30.

 ( 732 )  Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

  ( 546 )

 ( 511 ) 29 Csaba eredetmegjelölés területéről származó húsipari termékek, kolbászfélék, vörösáruk, szárazáruk,

 töltelékáruk, sertéshús termékek.

 ( 111 )  200.590

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 03324

 ( 220 )  2004.02.05.

 ( 732 )  Grain Millers, Inc., Eden, Prairie, Minnesota 55344 (US)
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 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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.

 ( 111 )  200.591

 ( 151 )  2010.06.22.

 ( 210 )  M 09 02721

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Reja Corporation, s.r.o., Trebisov (SK)

 ( 300 )  2009.03.25. SK

 ( 740 )  Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Napraforgó olaj, margarin és hidrogénezett növényi olaj.

 ( 111 )  200.595

 ( 151 )  2010.06.29.

 ( 210 )  M 10 00072

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  CURIOPHTAL

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  200.596

 ( 151 )  2010.06.29.

 ( 210 )  M 10 00073

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RICHTEAR

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  200.597
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 ( 151 )  2010.06.29.

 ( 210 )  M 10 00074

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  OPHYLOSA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  200.611

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03678

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Naturgold Farms Kft., Szendrő (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  spelta relax

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

 ( 111 )  200.612

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03481

 ( 220 )  2009.11.30.

 ( 732 )  Zhao Hu, Budapest (HU)

 ( 541 )  AMBIGUOUS EAGLE

 ( 511 )  25 Nadrág, póló, pulóver, jacket, kabát, zokni, alsónemű, sapka, cipő.

 ( 111 )  200.613

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03677

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.614

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03673

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Arató Tamás, Újfehértó (HU)

 ( 541 )  Blue Rags

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.615

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 03479
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 ( 220 )  2009.11.27.

 ( 732 )  Kisvárdai Református Egyházközség, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

 ( 541 )  KONTRASZTKIÁLLÍTÁS

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

 ( 111 )  200.616

 ( 151 )  2010.06.30.

 ( 210 )  M 09 02477

 ( 220 )  2009.08.28.

 ( 732 )  RIA Flórián Kft., Ercsi (HU)

 ( 740 )  dr. Dobi Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 25 Alsónadrágok, cipők, felsőruházat, ingek, melegítők, szvetterek, mellények, nadrágok, női ruhák, pólók,

 pulóverek, sportcipők, sporttrikók, tornacipők, zoknik.

 ( 111 )  200.650

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03047

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  CERTOP International Holding Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42 Műszaki szakértői tevékenység.

 ( 111 )  200.651

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03040

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Első Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsékhez.

9 Optikai cikkek; optikai lencsék; szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegláncok; korrekciós

lencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; napszemüvegek; minden előbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és

 felszerelések.

35 Kereskedelmi, különösen nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: optikai cikkek,

optikai lencsék, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegláncok, korrekciós lencsék,

szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek,továbbá minden előbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és

 felszerelések.

 ( 111 )  200.652
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 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03039

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Első Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; szemüvegek; szemüvegkeretek;

szemüveglencsék; szemüvegláncok; korrekciós lencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; nagyítók, lupék;

napszemüvegek; kontaktlencsék; kontaktlencse tartók;minden előbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és

 felszerelések.

35 Kereskedelmi, különösen nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: optikai cikkek,

optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék,

szemüvegláncok, korrekciós lencsék, szemüvegtokok,szemüvegzsinórok, nagyítók, lupék, napszemüvegek,

 kontaktlencsék, kontaktlencsetartók, továbbá minden előbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

 40 Optikai üveg csiszolása.

 ( 111 )  200.653

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03037

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Fókusz Globál Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Kontaktlencsetartók, kontaktlencsék, napszemüvegek, sportszemüvegek, szemlencsék, okulárok, szemüvegek

 (optika), szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, optikai cikkek.

 44 Optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

 ( 111 )  200.654

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03031

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Hudák Viktor, Gyál (HU)

 Hogya István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - Dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

 ( 111 )  200.655

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03445

 ( 220 )  2009.11.25.

 ( 732 )  Wang Wenrong, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29 Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  200.656

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03242

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Lin Pinzuo, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  200.657

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03231

 ( 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 EUROPE

 ( 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).

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.658

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03233

 ( 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 SCIENCE

 ( 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 )  200.659

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 03235

 ( 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 CSOPORT

 ( 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).

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  200.660

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02846

 ( 220 )  2009.10.05.

 ( 732 )  Országos Polgárőr Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soos László Károly ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Hírlevelek, levélpapír.

 42 Érdekvédelem, érdekképviselet.

 ( 111 )  200.661

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02844

 ( 220 )  2009.10.02.

 ( 732 )  Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Egészségügyi készítmények; fertőtlenítő szerek; kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló készítmények;

 növényvédő szerek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
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 9 Kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló elektromos készülékek.

 ( 111 )  200.662

 ( 151 )  2010.07.02.

 ( 210 )  M 09 02237

 ( 220 )  2009.07.30.

 ( 732 )  Co-Op Star Zrt., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Solti Linda, Jászberény

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Kulturális tevékenység, szórakoztatás (borkóstolás és kiállítás, zenei és tánc előadások).

 ( 111 )  200.669

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 10 00190

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NYEREGBE VIDÉK

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  200.670

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 10 00189

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NYEREGBE MAGYARORSZÁG

 ( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  200.671

 ( 151 )  2010.07.07.
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 ( 210 )  M 10 00008

 ( 220 )  2010.01.06.

 ( 732 )  Cheerful Country Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.672

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 02574

 ( 220 )  2009.09.11.

 ( 732 )  Giber János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Somfai Éva, Somfai és társai Iparjogi Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai, fogadások tervezése, szervezése, játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

karaoke szolgáltatások nyújtása,klubszolgáltatások (szórakoztatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szerencsejátékok,

szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, zeneösszeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,

 éjszakai klubok, élő előadások bemutatása.

43 Átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyors éttermek, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, önkiszolgáló éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, turistaházak,

 üdülőtáborok szolgáltatásai(szállásadás), vendéglátóipar.

 ( 111 )  200.673

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 02582

 ( 220 )  2009.09.11.

 ( 732 )  Giber János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Somfai Éva, Somfai és társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 )  ÁRNYAS

 ( 511 ) 41 Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai, fogadások tervezése, szervezése, játékkaszinók szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

karaoke szolgáltatások nyújtása,klubszolgáltatások (szórakoztatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szerencsejátékok,

szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, zeneösszeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,

 éjszakai klubok, élő előadások bemutatása.

43 Átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyors éttermek, kantinok, büfék, étkezdék,

kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok, önkiszolgáló éttermek, panziók, szállodai szolgáltatások, turistaházak,

 üdülőtáborok szolgáltatásai(szállásadás), vendéglátóipar.

 ( 111 )  200.674

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03376
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 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet 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 )  200.675

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03578

 ( 220 )  2009.12.07.

 ( 732 )  AS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győrladamér (HU)

 ( 740 )  dr. Bíró J. Judit,Dr. Biró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  200.676

 ( 151 )  2010.07.07.

 ( 210 )  M 09 03589

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Zámbó Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-perifériák, készülékek adatok, képek és hangok

megjelenítésére, átvitelére és rögzítésére, mágneses adarhordozók, számológépek, eléektronikus és

 elektrotechnikai felszerelések és eszközök, számítógépiprogramok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladásszervezés, hálózati marketing; MLM-marketing;

 marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása

számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; fotó-
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és sajtótermékek online publikálásaa világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetítése az interneten;

közérdekű információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus

 postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrényszolgáltatások, e-mail.

A rovat 137 darab közlést tartalmaz. 
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