
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 01203

 ( 220 ) 2009.04.24.

 ( 731 )  RG-Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Jandó Péter, Pécs

 ( 541 ) Az internet Önnek dolgozik!

 ( 511 )  35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámozás,

 számítógépes nyilvántartások kezelése.

 42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, web oldalak alkotása

 és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 09 01471

 ( 220 ) 2009.05.19.

 ( 731 )  dr. Töröcsik Jenő, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) EZO.TV

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

  38    Távközlés.

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 09 03707

 ( 220 ) 2009.12.19.

 ( 731 )  Agronauta Bt., Sóskút (HU)

  

( 546 )

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

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

  44    Állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 00197

 ( 220 ) 2010.01.25.

 ( 731 )  Aromel Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, 34396 Istambul (TR)

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

 ( 511 ) 3    Mosodai tisztítószerek, mosogatás és háztartási tisztítás, mosószerek, fehérítő lemosószerek, mosókeményítő,

mosószóda, kékítő mosáshoz, puhító-szerek, fehérítő anyagok, kazánkő eltávolító szerek háztartási használatra,

szemcsés szappan, szappanokszemélyes használatra, fertőtlenítő szappanok, izzadtsággátló szappanok, folyékony

kéziszappan, mosdószappanok, mechanikus tisztító por, üvegtisztítók, padló- és szőnyegtisztítók, kékítő és

polírozó készítmények, fertőtlenítő hatású klozet-tisztítók,mosogatógépi mosószerek (por, folyékony, kompakt),

sók és fehérítők mosogatógéphez, tisztítószerek, parfümök, esszenciaolajok, kölnivíz, lemosószerek, dezodorok

személyes használatra és izzadsággátló dezodorok, rózsaolaj, borotválkozó krémek,borotválkozó hab,

borotválkozó szappan, borotválkozás utáni szerek, borotválkozás utáni balzsamok, krémek és szeszek,

hajkondicionálók, hajszeszek, formázó zselék, hajdíszítő készítmények, fixáló spray-ek, hajformázó hab,

hajszínezők, hajfény, samponok,korpásodás elleni sampon, fürdőhab, fürdősók, tusfürdők, folyékony testszappan,

zselatin, babasamponok, baba testápolók, babaolajak és zselék, krém pattanás ellen, babaporok, babaszappanok,

nedves kendők babáknak, fogkrém, szájöblítő, fogtisztítókészítmények, fogkő elleni fogkrém, fogtisztító és

polírozó készítmények, vattás pálcikák és vatta kozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált

kendők, nedves kendők, csiszolószerek, csiszolóvászon, csiszolópapír, habkő, horzsakő,bőrkonzerváló szerek

[kenőcsök], fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz, test- és szépségápolási készítmények, arc- és testtisztítók,

tisztító tejek, frissítők, hidratálók, krémek, pakolások, önbarnító krémek, ránctalanító krémek,

sminkeltávolítók,kéz-, arc és testápolók, púderek, napvédő krémek, napolajak, napvédő ápolószerek, alapozók,

púderek, arcpirosítók, szemhéjpúderek, szemceruzák, szempillafesték, szem(öldök)ceruzák, ajakrúzsok,

szájceruzák, ajakfényesítők, körömlakkok,körömlakk-eltávolítók, körömkeményítők, szőrtelenítő készítmények,

 henna, kozmetikai fogyasztószerek, narancsbőr-eltávolító krémek, kozmetikai készletdobozok.

 ( 210 ) M 10 00316

 ( 220 ) 2010.02.04.

 ( 731 )  dr. Havas Gábor, Pilisszentkereszt (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Turbinák.

 ( 210 ) M 10 00654

 ( 220 ) 2010.03.01.

 ( 731 )  IBIZ Technológiai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; információk nyújtása biztosítási ügyekben;

 pénzügyi értékbecslés(biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

 ( 210 ) M 10 00740

 ( 220 ) 2010.03.08.
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 ( 731 )  Momentown Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Momentán Társulat

 ( 511 )  41    Filmszínházi előadások; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés); rádiós szórakoztatás;

show-műsorok; színházi produkciók;szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás;

 élő előadások bemutatása; improvizáción alapuló színházi előadások.

 ( 210 ) M 10 00761

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érdpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinka párlat.

 ( 210 ) M 10 00763

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érdpatak (HU)
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( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinka párlat.

 ( 210 ) M 10 00764

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érdpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinka párlat.

 ( 210 ) M 10 00765

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érdpatak (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1070



  

( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinka párlat.

 ( 210 ) M 10 00766

 ( 220 ) 2010.03.08.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érdpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Pálinka párlat.

 ( 210 ) M 10 00856

 ( 220 ) 2010.03.12.

 ( 731 )  Egészség Joga Alapítvány, Debrecen (HU)

  
( 546 )

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

  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1071



 ( 210 ) M 10 00981

 ( 220 ) 2010.03.25.

 ( 731 )  Expo-Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) FINE LIVING EXPO

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;

egészség(védő) klubok [kondicionálás];elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadások

díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; filmszínházi előadások; fogadások tervezése(szórakoztatás);

fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken;

játékkaszinókszolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás);

kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakozatás vagy

oktatás); konferenciák szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; modellügynökségek művészek számára;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatási tárgyúinformációk; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; pályaválasztási

tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;show-műsorok;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős

szolgáltatások nyújtása;szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú

információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása,nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;

televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés;

videofilmgyártás;videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak

vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok;

 élő előadások bemutatása; üdülési tárgyúinformáció; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 ( 210 ) M 10 01166

 ( 220 ) 2010.04.12.

 ( 731 )  Hornyák István, Szentlőrinc (HU)

 Stettner Tímea, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.

  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 01218

 ( 220 ) 2010.04.16.

 ( 731 )  Sandlander Management Kft., Hernád (HU)
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 10 01255

 ( 220 ) 2010.04.20.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 10 01275

 ( 220 ) 2010.04.22.

 ( 731 )  GreenSolar Equipment Manufacturing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Körmöczi Csaba, Gyál

  ( 591 )

 ( 511 ) 7    Napenergiás eszközök és anyagok készítéséhez, nevezetesen fényelektromos napenergiás áramfejlesztők

készítéséhez, fényelektromos napcellák készítéséhez, inverterek készítéséhez, egyenáramú kábelek készítéséhez

és napsugárzással kapcsolatos felügyeleti éskövetési rendszerek készítéséhez használatos gépekből álló

felszerelések és rendszerek, mindezek napenergia termeléséhez és elektromossággá alakításához használt gépek

és eszközök megépítéséhez és gyártásához; félvezető-lapkás feldolgozó felszerelések éskomponenseik,

nevezetesen; epitaxiális reaktorok, vegyi gőzülepítő reaktorok, fizikai gőzülepítő reaktorok, nagyerejű

plazmatisztítók, ionbeültetők és vegyi mechanikai csiszolószerek; valamint a fentebb említettek komponenseiként

értékesített operációsszoftverek; mindezek félvezető-hordozók, vékonyfilmek, szilikonlemezek és -lapok

feldolgozásához és készítéséhez; lapos paneles kijelzők készítéséhez használatos gépekből álló felszerelések és

 rendszerek.

9    Napelemek; elektronikus érzékelők napsugárzás méréséhez; fényelemek és fényelektromos modulok;

 integrált áramkörök; sík panel képernyők.

 37    Félvezető-megmunkáló és -gyártó készülékek karbantartása és javítása; napenergia-termelő felszerelések

 karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 10 01276

 ( 220 ) 2010.04.22.

 ( 731 )  GreenSolar Equipment Manufacturing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Körmöczi Csaba, Gyál

  

( 546 )
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 ( 511 ) 7    Napenergiás eszközök és anyagok készítéséhez, nevezetesen fényelektromos napenergiás áramfejlesztők

készítéséhez, fényelektromos napcellák készítéséhez, inverterek készítéséhez, egyenáramú kábelek készítéséhez

és napsugárzással kapcsolatos felügyeleti éskövetési rendszerek készítéséhez használatos gépekből álló

felszerelések és rendszerek, mindezek napenergia termeléséhez és elektromossággá alakításához használt gépek

és eszközök megépítéséhez és gyártásához; félvezető-lapkás feldolgozó felszerelések éskomponenseik,

nevezetesen; epitaxiális reaktorok, vegyi gőzülepítő reaktorok, fizikai gőzülepítő reaktorok, nagyerejű

plazmatisztítók, ionbeültetők és vegyi mechanikai csiszolószerek; valamint a fentebb említettek komponenseiként

értékesített operációsszoftverek; mindezek félvezető-hordozók, vékonyfilmek, szilikonlemezek és -lapok

feldolgozásához és készítéséhez; lapos paneles kijelzők készítéséhez használatos gépekből álló felszerelések és

 rendszerek.

9    Napelemek; elektronikus érzékelők napsugárzás méréséhez; fényelemek és fényelektromos modulok;

 integrált áramkörök; sík panel képernyők.

 37    Félvezető-megmunkáló és -gyártó készülékek karbantartása és javítása; napenergia-termelő felszerelések

 karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 10 01282

 ( 220 ) 2010.04.22.

 ( 731 )  Csalódi Péter, Pécs (HU)

  

( 591 )

 ( 511 )  29    Angol szalonna, baromfi (nem élő), disznóhús, hentesáruk, hús, hús, tartósított, húskivonat, húskocsonya,

 kolbász, szalonna, vadhús, véreshurka.

 ( 210 ) M 10 01283

 ( 220 ) 2010.04.22.

 ( 731 )  Mirelit Food Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Ferenc, Dr. Gál Ferenc Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 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.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 01290

 ( 220 ) 2010.04.23.

 ( 731 )  dr. Gyovai Viola 50%, Kecskemét (HU)

 dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU)

 Pölös Csaba 20%, Kecskemét (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; fehérítőkészítmények és egyéb,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1074



 mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok.

 ( 210 ) M 10 01327

 ( 220 ) 2010.04.27.

 ( 731 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 541 ) Trend-Papír

 ( 511 )   16    Papírtermékek, higiéniai papírtermékek, csomagolópapírok.

  35    Papírtermékek reklámozása; papírtermékekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységek.

  37    Papíradagoló szerelési szolgáltatások.

  39    Papírtermékek szállítása, csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 10 01338

 ( 220 ) 2010.04.28.

 ( 731 )  Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  38    Távközlés.

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

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

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01341

 ( 220 ) 2010.04.28.

 ( 731 )  dr. Csizmadia Gabriella, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások, különösen fogászat és fogtechnika.

 ( 210 ) M 10 01410

 ( 220 ) 2010.05.03.

 ( 731 )  Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU)

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

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); pezsgők, habzóborok, gyöngyözőborok, borok.

 ( 210 ) M 10 01451

 ( 220 ) 2010.05.05.

 ( 731 )  Tradus Allegro AG, Zug (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver az elektronikus kifizetéshez, valamint pénzösszegek átutalására; számítógép szoftver;

hitelesítő szoftver; kábeles vagy kábel nélküli számítógép perifériák; számítógép biztonsági berendezés,

nevezetesen titkos kóddal rendelkezőszámláló a banki számítógép adatainak felvételére; hangok vagy képek

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

kódolt hitel- és fizető kártyák; automata elosztó berendezések és szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;

tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő ésoktató berendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság

 vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására és ellenőrzésére.

 36    Átutalásokra és termékek készpénzzel való kifizetésére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások elektronikus

kommunikációs hálózat segítségével; pénzügyi tranzakciók kiegyenlítése és pénzügyi egyeztetés elektronikus

kommunikációs hálózat felhasználásával;kifizetések; különböző fajtájú fizetési módok és olyan pénzügyi

szolgáltatások megvalósítása, mint a hitelkártya szolgáltatások, hitelkártya és hitelkeret biztosítása, számlák

átutalása, valamint azok kiegyenlítése, olyan fizetési szolgáltatások, mint agarantált fizetésű szállítások, valamint

piaci pénzügyi alapok biztosítása; olyan pénzügyi szolgáltatások, mint a csalás kiiktatása és azok megelőzése,

valamint pénzügyi vitás helyzetek megoldása; valamint olyan pénzügyi szolgáltatások, mint ajótékonysági

adományok eljuttatása elektronikus kommunikációs hálózat felhasználásával; külföldi devizák kezelése; házibank

szolgáltatások; elektronikus átutalások; online banki és telebanki szolgáltatások; biztosítás; pénzügyi ügyletek;

 valutaügyletek;ingatlanügyletek.

 42    Számítógépes szoftver tervezése és kifejlesztése az elektronikus kifizetésekhez, pénzösszegek elektronikus

átutalásához, hitelesítési eljárásokhoz; alkalmazás programozó interfészek (API) tervezése és kifejlesztése;

információ biztosítása a számítógépszoftverek és számítógép szoftver tervezések és fejlesztések terén; műszaki

 segítségnyújtás, számítógép szoftver problémák elhárítása.

 ( 210 ) M 10 01454

 ( 220 ) 2010.05.05.

 ( 731 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen
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  ( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 01455

 ( 220 ) 2010.05.05.

 ( 731 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; csatlakozók, vezetékek,

 akkumulátorok, akkumulátortöltők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 01460

 ( 220 ) 2010.05.06.

 ( 731 )  CBA ETO PARK Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrászsütemények, díszek süteményekhez, fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemények, kávé, kávé alapú

 italok, kekszek, lepények, mézeskalács, palacsinták, piskóták, pizzák, sütemények, szendvicsek, tea, tésztafélék.

  43    Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 01478

 ( 220 ) 2010.05.07.

 ( 731 )  Magyar Autósportért Alapítvány, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01485

 ( 220 ) 2010.05.10.

 ( 731 )  Káli Kövek Kft., Balatonalmádi (HU)
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  ( 591 )

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

 ( 210 ) M 10 01486

 ( 220 ) 2010.05.10.

 ( 731 )  Hungaroring Sport Zrt., Mogyoród (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 karácsonyfadíszek.

 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;

 salátaöntetek; konzervek.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

  37    Építkezés; javítás; installáció (szolgáltatás).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01515

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Hungary Teng Fei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) LYYL

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01516

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Hungary Teng Fei Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1078



 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01525

 ( 220 ) 2010.05.13.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 )   35    Piaci tanulmányok, piackutatás.

 ( 210 ) M 10 01528

 ( 220 ) 2010.05.13.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 )   35    Piaci tanulmányok, piackutatás.

 ( 210 ) M 10 01532

 ( 220 ) 2010.05.13.

 ( 731 )  Pro Nutrition Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Inárcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; aminosavak humángyógyászati használatra; vitaminkészítmények.

  30    Szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő szerek és koncentrátumok emberi fogyasztásra.

  32    Készítmények italok előállításához.

 ( 210 ) M 10 01540

 ( 220 ) 2010.05.14.

 ( 731 )  Egészség Joga Alapítvány, Gödöllő (HU)

 ( 541 ) Felértékelődött felelősség

 ( 511 )   41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 10 01543

 ( 220 ) 2010.05.17.

 ( 731 )  Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 01555

 ( 220 ) 2010.05.17.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Tünde, Dr.Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fogyjon jóllakottan a természet erejével!
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 01558

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  Accor Services Magyarország Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lindner Andrea, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Coffein Online

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 01559

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való

 szerkesztése; reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

  39    Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban.

  41    Üdülési tárgyú információ.

  43    Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (időleges).

 ( 210 ) M 10 01560

 ( 220 ) 2010.05.18.

 ( 731 )  BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 01581

 ( 220 ) 2010.05.19.

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

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

  

( 546 )

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

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

 elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 210 ) M 10 01609

 ( 220 ) 2010.05.20.

 ( 731 )  Szekeres Dávid, Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01610

 ( 220 ) 2010.05.20.

 ( 731 )  INTERPHARM Slovakia, a.s., Bratislava (SK)

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

 ( 541 ) IBIO

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek.

  35    Kozmetikai szerekkel kapcsolatos marketing és azok értékesítése.

 ( 210 ) M 10 01621

 ( 220 ) 2010.05.21.

 ( 731 )  Herb-Pharma HU Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsiros Krisztina, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) öltsd ki nyelved túlsúlyodra

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 01623

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  Chi Xin Lian, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruha, cipő.

 ( 210 ) M 10 01626

 ( 220 ) 2010.05.25.

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

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) Matrix Engineering

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

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

 42    Mérnöki, különösen építő- és épületgépész-mérnöki szolgáltatások, elsősorban a szennyvíztisztítás területén,

ideértve a tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenységeket; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumból elektronikusmédiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; web oldalak

alkotása és fenntartása mások számára; internetes és webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak éa

adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és korszerűsítése;számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogramok kölcsönzése; környezetvédelmi

tanácsadás; kutatás és fejlesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban)

 másokszámára; építési tevékenység, építészeti konzultációk.

 ( 210 ) M 10 01630

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) mobi, Mobilitás Találkozó és Fesztivál Győr

 ( 511 )  41    Mobilitáshoz, közlekedéshez köthető szabadidős programok sorozata; mobilitáshoz, közlekedéshez köthető

 sportversenyek gyűjtőfesztiválja; mobilitáshoz, közlekedéshez köthető találkozók összefogó rendezvénye.

 ( 210 ) M 10 01631

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Rubophen Grip Multisymptom Complex

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 10 01632

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Skócia (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
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 ( 210 ) M 10 01633

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Skócia (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 10 01634

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Skócia (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 10 01635

 ( 220 ) 2010.05.26.

 ( 731 )  Hu Wengang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01637

 ( 220 ) 2010.05.26.

 ( 731 )  Hegedűs Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

 berendezések; fűtőtestek, vízvezeték berendezések, vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez.

 ( 210 ) M 10 01638

 ( 220 ) 2010.05.26.

 ( 731 )  Ági Wellness Kft., Pilismarót (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio és video felvételek, elektronikus kiadványok, oktató és tanító készülékek, számítógép programok és

 szoftverek.

 16    Nyomtatványok; kiadványok; könyvek, szórólapok, folyóiratok, poszterek, prospektusok, naptárak,

 kézikönyvek és oktató anyagok.

  25    Sportruházati cikkek, lábbelik.

 41    Oktatás (és nevelés); szakmai képzés, tanácsadási és konzultációs szolgáltatások, előadások, képzés tartása,

 tanfolyami anyagok rendelkezésre bocsátása, tévé műsorok készítése; oktatás televíziós műsorok formájában.

 ( 210 ) M 10 01639

 ( 220 ) 2010.05.26.

 ( 731 )  ERSTE BANK HUNGARY Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó István Tamás, dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 10 01668

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)

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

 ( 541 ) OKOS KONYHA

 ( 511 )  29    Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy főtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy főtt), gombák

(tartósított, szárított vagy főtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat

formájában is, levesek, zselék,tészták, konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok (dzsemek);

kompótok; tojások; tej és tejtermékek, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú

italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek; joghurtok;szójatej (tejpótló), szója alapú készítmények; étkezési

olajok és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra készülő ételekhez; krémporok; kolbászok; hentesáruk;

amerikai mogyoróvaj; zöldséglevek főzéshez, paradicsomlé főzéshez; zöldségleveskészítmények; zöldségsaláták;

zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; hentesáruk; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények;

 húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények, levesek, leves koncentrátumok, húsleves, erőleves, leveskockák.

 30    Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé

alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú

készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú

készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes

édesítőszerek; pékáruk, kenyér, élesztő, sütőporok, süteménytészta;kekszek, péksütemények és
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cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek,

szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott

desszertek,fagyasztott joghurtok; kötőanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet és/vagy

fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy könnyű jégkrémek és/vagy fagyasztott

desszertek és/vagy fagyasztott joghurtokkészítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli,

kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék,

metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek,készételek formájában is; pizzák;

szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta; keményítőtartalmú termékek étkezéshez;

húspuhító szerek háztartási használatra; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy fűszerező

készítményekételekhez, ehető fűszerek, fűszerek, fűszerkeverékek, fűszeres mártások, szószok (ízesítőszerek,

fűszeres mártások), ételízesítő (fűszer), ízesítők, salátaöntetek, majonéz; só, mustár; ecet; sütésre szolgáló

 anyagok élelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; jég.

 41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élelmiszer-ipari technológiával

kapcsolatos képzés, főzéssel és vendéglátóiparral kapcsolatos tájékoztatás; filmkészítés és -terjesztés, könyvek,

brosúrák, újságok, időszakilapok, videók és hangfelvételek oktatási célra, konferencia szervezés és lebonyolítás,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális és oktatási célra szervezett és lebonyolított kiállítások,

sportversenyek szervezése, koncertek, előadások, élőelőadások bemutatása, szabadidőtáborok, szórakoztató

 szolgáltatások; sporttáborok, tanfolyamok; rádiós szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 10 01689

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  Csakegynap Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 01698

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  Andromedic Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Zeke László, Zeke Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) APAVITAMIN

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 42    Tudományos és 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.

 ( 210 ) M 10 01730

 ( 220 ) 2010.06.03.

 ( 731 )  Omninvest Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU)
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 ( 740 )  dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OMNINFLU

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01731

 ( 220 ) 2010.06.03.

 ( 731 )  Omninvest Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OMNINVAC

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01735

 ( 220 ) 2010.06.04.

 ( 731 )  Build-Communication Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Irodai munkák; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 ( 210 ) M 10 01744

 ( 220 ) 2010.06.07.

 ( 731 )  Gelato Italiano Kft., Környe (HU)

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

 ( 541 ) A krémium minőség képviselője

 ( 511 )   30    Fagylaltok.

 ( 210 ) M 10 01745

 ( 220 ) 2010.06.07.

 ( 731 )  Penny Market Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

 ( 541 ) DON'T STOP

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok, beleértve üdítőitalokat, energiaitalokat.

 ( 210 ) M 10 01746

 ( 220 ) 2010.06.07.

 ( 731 )  Penny Market Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukorkaáruk, édességfélék.

 ( 210 ) M 10 01748

 ( 220 ) 2010.06.07.

 ( 731 )  Penny Market Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Alsónémedi

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Liszt, búzadara, rizs és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 10 01761

 ( 220 ) 2010.06.08.

 ( 731 )  Deluxe Billiard Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Török Éva Ildikó, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01773

 ( 220 ) 2010.06.08.

 ( 731 )  MAKEOSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Különösen szakmai képzés, kiállítás- és versenyszervezés.

  44    Különösen kertészet, kerttervezés, kertépítés, kertgondozás.

 ( 210 ) M 10 01774

 ( 220 ) 2010.06.08.

 ( 731 )  MAKEOSZ, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Különösen szakmai képzés, kiállítás- és versenyszervezés.

  44    Különösen kertészet, kerttervezés, kertépítés, kertgondozás.

 ( 210 ) M 10 01796

 ( 220 ) 2010.06.10.

 ( 731 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

  

( 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.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01811

 ( 220 ) 2010.06.11.

 ( 731 )  Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Romantika térkép

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

 rendszerezése.

  38    Távközlés; internetes szolgáltatás.

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

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

 ( 210 ) M 10 01817

 ( 220 ) 2010.06.11.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) BELGARHOFF

 ( 511 )   32    Sör, sörtartalmú italok.

 ( 210 ) M 10 01866

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  Kancsár Tamás, Szeged (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.

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli
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elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;

 keltetőgépek.

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

 ( 210 ) M 10 01875

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  "Dining Well" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

 ( 541 ) Facecook

 ( 511 )  35    Reklámozás kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási és

információterjesztési szolgáltatások, azaz hirdetési felület biztosítása globális számítógépes hálózaton keresztül;

online számítógépes adatbázisok és onlinekereshető adatbázisok összeállítása a főiskolai életre, általános

érdeklődésre számot tartó témákra, apróhirdetésekre, virtuális közösségre, közösségi hálózatra,

fényképmegosztásra, videó megosztásra és fényképek továbbítására vonatkozólag; másoktermékeinek és

 szolgáltatásainak reklámozása internet útján.

 ( 210 ) M 10 01889

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  H2Online Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) EgészségFigyelő

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

  42    Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 01890

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  H2Online Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) KamaszPanasz

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok].

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

  42    Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 01900

 ( 220 ) 2010.06.22.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ADMIRÁL

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 10 01925

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csillag Eszter, Budapest

 ( 541 ) UNIVERZUM

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

 ( 210 ) M 10 01946
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 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  ifj. Barabás Ernő, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 01961

 ( 220 ) 2010.06.25.

 ( 731 )  Jóka Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Gépjármű- és motorvezetés oktatás.

 ( 210 ) M 10 01964

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) FILLO

 ( 511 )   32    Gyümölcslevek, gyümölcsitalok.

 ( 210 ) M 10 01978

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  Magyar Konzerv Kft., Budapest (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 10 01981

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Miklovicz Norbert, Tököl (HU)

  ( 591 )

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

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

 ( 210 ) M 10 01994
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 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

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

 ( 541 ) Grof en Kron

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 02012

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Tóth Lajos, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Görög Csaba, Hajdúszoboszló

 ( 541 ) CORVIN PALACE HOTEL

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02019

 ( 220 ) 2010.06.30.

 ( 731 )  Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TORVATEC

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények humán használatra.

 ( 210 ) M 10 02020

 ( 220 ) 2010.06.30.

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

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

 ( 541 ) A TEA KÉPES ERRE

 ( 511 )  30    Tea és tea termékek; szénsavas és szénsavmentes tea alapú italok; jeges tea; nem gyógyászati célokra

 használatos gyógyfüves teák és teafőzők.

 32    Ásvány- és szénsavas vizek és egyéb nem alkoholmentes italok; szénsavas és nem szénsavas italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 10 02038

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 10 02069

 ( 220 ) 2010.07.05.
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 ( 731 )  Piros Kockás Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KOCKÁS.GYEREKKORUNK ÍZE

 ( 511 )   29    Tejtermékek, túró alapú desszertek.

 ( 210 ) M 10 02152

 ( 220 ) 2010.07.13.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Pécsváradi János, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MIDERIZONE

 ( 511 )  5    Gyógyszerészet készítmények.

 ( 210 ) M 10 02180

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver programok.

  16    Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek; különösen telefonkönyvek és szakmai névsorok.

  35    Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.

  38    Adattovábbítás, adatközlés.

  41    Kiadói tevékenység.

  42    Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02273

 ( 220 ) 2010.07.26.

 ( 731 )  Teva Magyarországi zRt., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) ERECTA

 ( 511 ) 5    Erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi

készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; humán orális erősítő szerek

[gyógyszerek]; humán orális gyógyszerészetikészítmények; humán orális gyógyszervegyészeti készítmények;

humán orális vegyi készítmények gyógyászati használatra; humán orális vegyi termékek gyógyszerészeti

használatra; szilárd humán orális erősítő szerek [gyógyszerek]; szilárd humán orálisgyógyszerészeti

készítmények; szilárd humán orális gyógyszervegyészeti készítmények; szilárd humán orális vegyi készítmények

gyógyászati használatra; szilárd humán orális vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; erektilis diszfunkció

 kezeléséreszolgáló készítmények; tabletták; injekciók.

A rovat 95 darab közlést tartalmaz. 
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