
 NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 07 00013

 ( 220 ) 2007.01.03.

 ( 731 )  Yu Lili, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Eco-Fresh

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

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

 ( 210 ) M 08 00513

 ( 220 ) 2008.02.19.

 ( 731 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) HIDEG ZSÚROLDÓ az első és egyetlen NEM MOSATLAN TEHÁT MOSOTT!

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok/ a sörök kivételével/.

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

 ( 210 ) M 08 03594

 ( 220 ) 2008.11.18.

 ( 731 )  Remedica Ltd., Limassol (CY)

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

 ( 541 ) Lost-HCT

 ( 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).

 ( 210 ) M 09 00710

 ( 220 ) 2009.04.15.

 ( 731 )  Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Környezetvédelmi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 09 02661

 ( 220 ) 2009.09.18.

 ( 731 )  HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) The Fishing and Hunting Channel

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 00209

 ( 220 ) 2010.01.25.

 ( 731 )  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) A VIDÉKÉRT KEZESKEDÜNK

 ( 511 )   36    Óvadék, kezesség.

 ( 210 ) M 10 00262

 ( 220 ) 2010.02.01.

 ( 731 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Pálinka termékekhez papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekrészére; ecsetek; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba).

 21    Pálinka termékekhez eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  33    Pálinkák.

 ( 210 ) M 10 00288

 ( 220 ) 2010.02.02.

 ( 731 )  Spektrum-TV Közép-Európai Műsorkészítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina ügyvéd, BERKÉNYI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

 összeállítása.

 ( 210 ) M 10 00291

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1190



 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 541 ) Erdész kolbász kulenben

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 210 ) M 10 00292

 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 541 ) Erdész kolbász

 ( 511 )   29    Kolbász.

 ( 210 ) M 10 00295

 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  Azimut Consulting Tanácsadó Kft., Hatvan (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Z. Péter, dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HATVANI ARANYFÁCÁN PARADICSOMPÜRÉ

 ( 511 )   29    Paradicsompüré; paradicsomlé főzéshez.

  32    Paradicsomlé.

 ( 210 ) M 10 00304

 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  PPL Marketing and Advertising Association, Wilmington, New Castle, Delaware (US)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc, dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szenvedélyünk a gyümölcs

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

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények és virágok.

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

friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények és virágok árukkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

 kereskedelmi adminisztráció; irodaimunkák.

 ( 210 ) M 10 00307

 ( 220 ) 2010.02.03.

 ( 731 )  Rác Nosztalgia Beruházó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rácz Hotel & Thermal Spa

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 00314

 ( 220 ) 2010.02.04.

 ( 731 )  Phantom Helmet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bács Miklós, Dr. Bács Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHANTOM HELMET

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

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

  40    Anyagmegmunkálás.

 ( 210 ) M 10 00409

 ( 220 ) 2010.02.11.

 ( 731 )  Vagyon 18 Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Parkváros 18 TV

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 00491

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  Gréczi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ízesített vizek.

 ( 210 ) M 10 00518

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 Gál Attila, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 ) AKÉTA

 ( 511 )  41    Komplex, képesség- és készségfejlesztő módszert alkalmazó szakember szolgáltatásának nyújtása;

tanácsadás az életminőség, életvezetési képesség, önismeret, készség és képesség pozitív irányba történő

 alakításához, a fizikai, lelki, érzelmi közérzet,életminőség javulása, életpálya építése körében.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás,

 pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 00520

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 ) SEIKI-CO

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; komplex életvezetési, személyiségfejlesztő, önismereti és energetikai rendszerek oktatása;

többféle és többszintű reiki és egyéb energiakezelési technikák, csakragyógyászat oktatása, alkalmazása;

 képesség, készség fejlesztés; energetikaiérzékelés, energia-közvetítés fejlesztése, ennek oktatása.

 ( 210 ) M 10 00521

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)
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 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 ) IMARANATHA

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; komplex életvezetési, személyiségfejlesztő, önismereti és energetikai rendszerek oktatása;

többféle és többszintű reiki és egyéb energiakezelési technikák, csakragyógyászat oktatása, alkalmazása;

 képesség, készség fejlesztés; energetikaiérzékelés, energia-közvetítés fejlesztése, ennek oktatása.

 ( 210 ) M 10 00523

 ( 220 ) 2010.02.17.

 ( 731 )  dr. Varju Márta, Budapest (HU)

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 ) Reiki RyoCO

 ( 511 )  41    Komplex életvezetési, személyiségfejlesztő, önismereti és energetikai rendszerek oktatása; többféle és

többszintű reiki és egyéb energiakezelési technikák, csakragyógyászat oktatása, alkalmazása; képesség, készség

 fejlesztés; energetikai érzékelés,energia-közvetítés fejlesztése, ennek oktatása.

 ( 210 ) M 10 00568

 ( 220 ) 2010.02.22.

 ( 731 )  Pannon Pálinka Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok pálinkák.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 00853

 ( 220 ) 2010.03.12.

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

 ( 541 ) Minden ízében magyar!

 ( 511 )  32    Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 10 00857

 ( 220 ) 2010.03.12.

 ( 731 )  VIMPEX TOBACCO Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 00893

 ( 220 ) 2010.03.17.

 ( 731 )  Bujdák Attila, Nagyréde (HU)

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

 ( 541 ) DENEVÉRÁGY

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, nyújtópadok, ferdeállású nyújtópadok,

 ortopédiai ágyak.

 ( 210 ) M 10 00894

 ( 220 ) 2010.03.17.

 ( 731 )  Bujdák Attila, Nagyréde (HU)

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

 ( 541 ) DENEVÉRPAD

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, nyújtópadok, ferdeállású nyújtópadok,

 ortopédiai ágyak.

 ( 210 ) M 10 00895

 ( 220 ) 2010.03.17.

 ( 731 )  Ceres ZRt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Öko- vagy biogazdálkodással előállított lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények;

cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra;

 kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagokélelmiszerek sütéséhez, főzéséhez; élesztő; zsemlemorzsa.

 35    Biotermékekkel kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

 ( 210 ) M 10 00903

 ( 220 ) 2010.03.18.

 ( 731 )  NIK-Tom Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) Fásy Mulató

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

 ( 210 ) M 10 00908

 ( 220 ) 2010.03.18.

 ( 731 )  Hesz Anna, Geresdlak (HU)
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( 546 )

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

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fizikoterápiás készülékek.

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

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;

 fizi(k)oterápia.

 ( 210 ) M 10 00911

 ( 220 ) 2010.03.19.

 ( 731 )  CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 ) CompLex

 ( 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, CD ROM (kompakt)lemezek,

DVD disckek, hajlékony lemezek, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,adatfeldolgozó berendezések és

 számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

  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.

 ( 210 ) M 10 00971

 ( 220 ) 2010.03.23.

 ( 731 )  Disznókő Zrt., Mezőzombor (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredet-megjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 10 01022

 ( 220 ) 2010.03.29.

 ( 731 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, speciális antibakteriális, antifungális

tulajdonságú szövetanyag egészségügyi felhasználásra; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok; tapaszok,

 sebkötöző- és sebápoló anyagok; orvosi,sebészeti és sebápoló kötszerek; fertőtlenítő szerek.

9    Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek,

különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök;

szemüveglencsék; szemüvegtokok, szemüvegláncok;tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó

berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti

felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékekszemüvegek

 megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat alapján.

 10    Gyógyászati eszközök; korházi, sebészeti, orvosi készülékek; kapcsok, fogók, csipeszek, lapkák, tasakok,

drén-/katéter-zacskók; testfolyadék-minta összegyűjtésére alkalmas tartályok, katéterzacskók; lepedőalátét;

 sebészeti varrat-anyagok.

 11    Egészségügyi készülékek és berendezések, amelyekben világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-,

szellőztető-, vízszolgáltató- ill. vízelosztó funkciók bármelyike van kialakítva; csíraölő égők, lámpák a levegő

 tisztításához; fertőtlenítőkészülékek, sterilizátorok.

 16    Nyomtatott könyvecskék, brossurák, kézikönyvek, könyvek, ismeretterjesztő füzetek, propaganda anyagok,

röplapok, reklámcédulák, poszterek, tájékoztató anyagok és hírlevelek, időszakos kiadványok, újságok, kutatási

monográfiák, folyóirat utánnyomatok,táblázatok, diagramok, címkék és az előzőekben felsorolt egy vagy több

 anyagot tartalmazó készletek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), mint nyomdaipari termékek.

 35    Reklámozás; marketing, piackutatás és ezzel kapcsolatos egyéb ügyletek; kereskedelmi ügyletek

bonyolítása; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése;

export-import ügynökségi tevékenység; ügynökségitevékenység; üzletszervezési- és bonyolítási tanácsadás,

különösképpen boltok, üzletek, áruházak, raktárbázisok, telepek üzemeltetéséhez és ezzel összefüggő

franchise-rendszerek működéséhez; képviseleti tevékenységek; konzultáció üzletvezetéshez;könyvelés; szakértői

vélemény-nyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletvezetési és irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez

tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás (kereskedelmi vagy ipari) vállalatoknál; optikai

berendezések ésfelszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémből

és műanyagból; szemlencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék;

szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez;adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)
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és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti

elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához alátóképesség

függvényében különösen a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei és

 kereskedelme.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újságok, hetilapok, folyóiratok,

évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zeneműkiadás, filmgyártás, szórakoztatás, konferencia-, vitafórum- és

vitaest rendezés; oktatás, továbbképzés,tanfolyamok; könyvtári és azzal kapcsolatos információszolgáltatás;

 kiadói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01069

 ( 220 ) 2010.04.02.

 ( 731 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) [origo] Vállakozói Negyed

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

 38    Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek, adatok, hang és video elektronikus továbbítása,

elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, Internet szolgáltatás, telefon, telefax,

 digitális információ szolgáltatástávközlési ügyekben.

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

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

 ( 210 ) M 10 01098

 ( 220 ) 2010.04.07.

 ( 731 )  Jálics Petra, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) Jálics Petra Haute Couture Szalon Az elérhető luxus

 ( 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.

 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.

 ( 210 ) M 10 01110

 ( 220 ) 2010.04.08.

 ( 731 )  Polygon Invest Információtechnológiai és Befektetési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó Péter, Budapest

 ( 541 ) Polygon

 ( 511 )   38    Távközlés (Internet).

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

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

 ( 210 ) M 10 01113

 ( 220 ) 2010.04.08.

 ( 731 )  Farm Tojás Kft., Győr (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1197



 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, különösen tojástartók; nyomdai termékek,

nyomtatványok, kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nam

tartoznak más osztályokba), egyéb nyomdai termékek,szórólapok, újságok, plakátok Magyarországról származó

 termékekkel összefüggésben.

  29    Magyarországról származó tojások; tojásfehérje; tojásárgája; tojáspor, valamint tisztított tojások.

 35    Magyarországról származó tojások, tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi hálózatok,

 valamint franchise rendszerek működtetése.

 ( 210 ) M 10 01123

 ( 220 ) 2010.04.08.

 ( 731 )  Baleira Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ladányi Tamás, Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A TERMÉSZET MEGÚJÍTÓ EREJE!

 ( 511 )  5    Gyümölcs- és gyógynövénytartalmú táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 10 01185

 ( 220 ) 2010.04.14.

 ( 731 )  Fischer Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01220

 ( 220 ) 2010.04.16.

 ( 731 )  Prominart Kommunikáció Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 10 01222

 ( 220 ) 2010.04.16.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1198



 ( 731 )  Botár Edit Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Judit, dr. Horváth Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01238

 ( 220 ) 2010.04.19.

 ( 731 )  Jeges Dukát Hűtőipari és Csomagolástechnikai Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Különösen gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsból, halból készített félkész- és készételek.

 30    Különösen gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, fűszeres

 mártások.

  40    Különösen élelmiszerek, italok tartósítása, fagyasztása.

 ( 210 ) M 10 01241

 ( 220 ) 2010.04.19.

 ( 731 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01259

 ( 220 ) 2010.04.20.

 ( 731 )  MediFood GmbH, Avry-sur-Matran (CH)

 ( 740 )  László Szentesi, Herceghalom

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Élelmiszeripari termékek.

 ( 210 ) M 10 01289

 ( 220 ) 2010.04.23.

 ( 731 )  Pintér Emil András, Érd (HU)

 Gallina Bernadett, Érd (HU)

 Drahos István, Sajószentpéter (HU)

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolásáraszolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 01308

 ( 220 ) 2010.04.26.

 ( 731 )  Zhao Hui, Budapest (HU)

 ( 541 ) BEYGENT

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 10 01309

 ( 220 ) 2010.04.26.

 ( 731 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware 19808 (US)

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

 ( 541 ) McCAFE

 ( 511 )  29    Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készítmények; tartósított (kozerv) és főzött gyümölcsök

 és zöldségek; tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok; desszertek.

 ( 210 ) M 10 01310

 ( 220 ) 2010.04.26.

 ( 731 )  Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CONCORDE GROUP

 ( 511 )   36    Bankügyletek; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01316

 ( 220 ) 2010.02.26.

 ( 731 )  St. NICOLAUS a.s., Liptovsky Mikulás (SK)

 ( 740 )  dr. Melicher Csilla, Dr. Melicher Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

 ( 210 ) M 10 01317

 ( 220 ) 2010.04.26.
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 ( 731 )  Sandlander Management Kft., Hernád (HU)

  

( 546 )

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 10 01322

 ( 220 ) 2010.04.26.

 ( 731 )  HBI Company Data Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szamolai Gabriella ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01395

 ( 220 ) 2010.04.30.

 ( 731 )  Cryptex Zárszerkezetgyártó és Kereskedelmi Kft., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Különösen zárszerkezetek fémből, kombinációs zárak, hordozható fémszerkezetek, fémzáras biztonsági

 tárolók; fém vagy fémmel kombinált dísztárgyak.

 14    Különösen nemesfémmel bevont termékek, nemesfém részeket tartalmazó vagy futtatott dísztárgyak,

 díszdobozok, emléktárgyak.

  35    Különösen on-line reklámozás, on-line kereskedelem.

 ( 210 ) M 10 01397

 ( 220 ) 2010.04.30.

 ( 731 )  Cryptex Zárszerkezetgyártó és Kereskedelmi Kft., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) GORDYUS

 ( 511 ) 6    Különösen zárszerkezetek fémből, kombinációs zárak, hordozható fémszerkezetek, fémzáras biztonsági

 tárolók; fém vagy fémmel kombinált dísztárgyak.

 14    Különösen nemesfémmel bevont termékek, nemesfém részeket tartalmazó vagy futtatott dísztárgyak,

 díszdobozok, emléktárgyak.

  35    Különösen on-line reklámozás, on-line kereskedelem.

 ( 210 ) M 10 01441

 ( 220 ) 2010.05.05.

 ( 731 )  Al-Ma Gyógyszertár Működtető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01456

 ( 220 ) 2010.05.06.

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

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

  

( 591 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 01481

 ( 220 ) 2010.05.10.

 ( 731 )  Fotex-Ofotért Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pál András Ferenc, Gyülevészi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OFOTÉRT

 ( 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.

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).

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,
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 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01497

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 ) Bikicsunáj

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 01502

 ( 220 ) 2010.05.11.

 ( 731 )  Iványos Zoltán, Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) IVI-TRANS

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 01504

 ( 220 ) 2010.05.12.

 ( 731 )  Chen Ming, 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.

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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 10 01582

 ( 220 ) 2010.05.19.
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 ( 731 )  Heim Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 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; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01583

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  Heim Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) ORACULUM

 ( 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; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01584

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

 reklámcélú vásárok szervezése.

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

 ( 210 ) M 10 01592

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)
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 ( 541 ) Calcetat

 ( 511 )  5    Humán gyógyszer, a hyperphosphataemia kezelésére dializálásra szoruló krónikus vesebetegség esetén.

 ( 210 ) M 10 01597

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  Köcsky és Kubovics Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Gárdos Zsombor, Dr. Fehér és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek, órák.

 ( 210 ) M 10 01598

 ( 220 ) 2010.05.19.

 ( 731 )  Citigroup Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

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

 ( 541 ) CITI GLOBESHOPPER

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 10 01602

 ( 220 ) 2010.05.20.

 ( 731 )  Celalettin Karabacak, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Roczkó Zita, Budapest

 ( 541 ) TROYA

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

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

 falikárpitok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01620

 ( 220 ) 2010.03.12.

 ( 731 )  VIMPEX TOBACCO Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Löwenburg

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 10 01641

 ( 220 ) 2010.05.26.

 ( 731 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, fémáruk, fémszövetek, fémhálók, dróthálók, kerítések fémből, huzalok közönséges

fémötvözetből, kerítésfonatok, drótkötelek, szögesdrótok; lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek
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 nem tartoznak más osztályokba.

  35    Fémek, színesfémek, fémből készült termékek kereskedelme.

 40    Fémek, színesfémek feldolgozása, fémmegmunkálás, fém kerítések gyártása, hegesztő és forrasztó munkák

 elvégzése, munkafémek bevonása korrózióvédő bevonatokkal, galvanizálás, kadmiumozás, fémek hőkezelése.

 ( 210 ) M 10 01651

 ( 220 ) 2010.05.27.

 ( 731 )  Mobile Engine Kft., Szécsény (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, számítógép programok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyűjtés kereskedelmi

 ügyletekről, adatkutatás, információnak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

 38    Távközlés; telefon-összeköttetések, mobiltelefonos-összeköttetés, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

 információ szolgáltatás.

 42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes szoftver

 tanácsadás, számítógép programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 10 01657

 ( 220 ) 2010.05.27.

 ( 731 )  Gosztonyi Miklós, Szentendre (HU)

 ( 541 ) KRÜLL-UNG

 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

  19    Nem fém építőanyagok.

  24    Textíliák és textiláruk.

 ( 210 ) M 10 01661

 ( 220 ) 2010.05.28.

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

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

 ( 541 ) Watt Sunrise - energy drink summer edition

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 10 01662

 ( 220 ) 2010.05.28.

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

 ( 740 )  dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 554 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 10 01664

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  NICRO Általános Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Eszter Zsuzsanna, Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NICROBOND

 ( 511 )  1    Ipari ragasztószerek.

 ( 210 ) M 10 01672

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  dr. Csábi Bettina, Baja (HU)

 ( 541 ) álomdiéta

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok.

 30    Cukor, édesítőszer, gyümölcscukor, cukorpótlók, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény,

 cukrászati termékek, fagylalt.

  43    Vendéglátás, menüztetés, étel-házhozszállítás.

 ( 210 ) M 10 01673

 ( 220 ) 2010.05.28.

 ( 731 )  dr. Csábi Bettina, Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Zselék, lekvárok.

 30    Cukor, édesítőszer, gyümölcscukor, cukorpótlók, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény,

 cukrászati termékek, fagylalt.

  43    Vendéglátás, menüztetés, étel-házhozszállítás.

 ( 210 ) M 10 01677

 ( 220 ) 2010.05.27.

 ( 731 )  Construmanet Kft., Dunakeszi (HU)
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 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

szolgáltatások mások számára, árösszevetési szolgáltatások, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek

 elektronikus úton, kivéve kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárokszervezését.

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

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

 való nyújtását.

 42    Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, kutatómotorok

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

 web oldalak alkotása és fenntartása másokszámára.

 ( 210 ) M 10 01686

 ( 220 ) 2010.05.31.

 ( 731 )  Planum-Comp Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés (franchise hálózatban).

 ( 210 ) M 10 01690

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  dr. Chen Zen, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  30    Kávé, tea.

 ( 210 ) M 10 01697

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  Szeged 1899 Futball Klub KÖzhasznú Sportegyesület, Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Péter, Szeged

 Timár Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás], alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, egészség(védő) klubok [kondicionálás],

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása fogadások tervezése [szórakoztatás], fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés],klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás] kollégiumok,

internátusok, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, rádió- és televízió programok készítése, rádiósszórakoztatás, riporteri szolgáltatások, sport

edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidős szolgáltatások nyújtása,szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]

 videofilmezés, élő előadásokbemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai, szórakoztatás.

 ( 210 ) M 10 01699

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Krav Maga Global

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 10 01704

 ( 220 ) 2010.06.02.

 ( 731 )  Kiss Róbert, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Diszkók szolgáltatásai, előadóművészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, rádió- és

televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok

 szervezése (impresszáriók szolgáltatásai),szórakoztatás, élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 10 01705

 ( 220 ) 2010.06.02.

 ( 731 )  Hu Huexin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, Budapest

 ( 541 ) G-STORY

 ( 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
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 lószerszámok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 10 01706

 ( 220 ) 2010.06.02.

 ( 731 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák, textiláruk.

 25    Ruházati cikkek; továbbá cipők; fürdőköpenyek; fürdőruhák; fürdőpapucsok; fürdőcipők; ingek; kabátok;

 kalapok; kesztyűk; nyakkendők; pizsamák; pulóverek; sapkák; sálak; zoknik.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek.

 ( 210 ) M 10 01707

 ( 220 ) 2010.06.02.

 ( 731 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák, textiláruk.

 25    Ruházati cikkek; továbbá cipők; fürdőköpenyek; fürdőruhák; fürdőpapucsok; fürdőcipők; ingek; kabátok;

 kalapok; kesztyűk; nyakkendők; pizsamák; pulóverek; sapkák; sálak; zoknik.

  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek.

 ( 210 ) M 10 01726

 ( 220 ) 2010.06.01.

 ( 731 )  Sándor Boldizsár Péter, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda

 ( 541 ) nanoINK

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 10 01732

 ( 220 ) 2010.06.03.

 ( 731 )  COOL-Airconditional Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések.

  35    Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések kis-és nagykereskedelme.
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  37    Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések szerelése és karbantartása.

 ( 210 ) M 10 01736

 ( 220 ) 2010.06.04.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsadon Péter, Budapest

 ( 541 ) CIB CLASSIC MAGÁNSZÁMLA

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 10 01740

 ( 220 ) 2010.06.04.

 ( 731 )  Észak-Projekt Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

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

 táplálékkiegészítők, gyógyhatású anyagok, vitaminok.

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

 zöldségek, táplálék kiegészítők, élő növények és virágok.

 35    Reklámozás, marketing, kis- és nagykereskedelmi ügyletek, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise

rendszerek működtetése, webkereskedelem, webreklám, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák,

piackutatás, üzleti információk nyújtása, üzletitanácsadás, on-line hirdetői tevékenység, on-line kereskedelem

számítógépes hálózaton, más telekommunikációs rendszerben történő reklámozás, árubemutatás, áruminták

terjesztése, információ és tanácsadás fogyasztóknak, kereskedelmi vagy reklámcélúelőadások és kiállítások

 szervezése, közvéleménykutatás.

 ( 210 ) M 10 01781

 ( 220 ) 2010.06.09.

 ( 731 )  Relation Rendszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

  
( 591 )

 ( 511 )  42    Hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása,

számítógép programok installációja, számítógép szoftver tanácsadás, számítógépes rendszerek tervezése,

számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramokkorszerűsítése, számítógép-programozás,

 számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 01782

 ( 220 ) 2010.06.09.

 ( 731 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01786

 ( 220 ) 2010.06.09.

 ( 731 )  Plastherm Kft., Debrecen (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Műanyag nyílászárók.

 ( 210 ) M 10 01788

 ( 220 ) 2010.06.10.

 ( 731 )  Central Capital Investment Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01794

 ( 220 ) 2010.06.10.

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

  

( 546 )

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

 használatra, fogtömő anyagok, fogászati mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek, műfogak, sebészeti varratanyagok.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére

 ( 210 ) M 10 01797

 ( 220 ) 2010.06.10.

 ( 731 )  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;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 01822

 ( 220 ) 2010.06.14.

 ( 731 )  Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) HÉTVEZÉR

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 10 01826

 ( 220 ) 2006.07.14.

 ( 731 )  Gaucho Grill Limited., London (GB)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

 ( 541 ) PARILLA EL GAUCHO

 ( 511 )  43    Étel és ital kiszolgálás; vendéglátóipari szolgáltatások; kávézókban, éttermekben és bárokban történő

 kiszolgálással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01828

 ( 220 ) 2010.06.14.

 ( 731 )  Beverage Marketing USA Inc., New York Államban bejegyzet cég, Woodbury, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcslevek, energiaitalok és palackozott vizek.

 ( 210 ) M 10 01829

 ( 220 ) 2010.06.14.

 ( 731 )  DARU-AQUA Kereskedelmi Kft., Üllő (HU)

 Filep Mónika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök/szirupok és egyéb készítmények (italok készítéséhez használt).

 ( 210 ) M 10 01831

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

 ( 541 ) COSMOTOX

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

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 01833

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kállai Krisztián, Budapest

  

( 546 )

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

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

  45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01834

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PHARMAFORTE-A TERMÉSZET EREJÉVEL

 ( 511 ) 5    Gyümölcskivonat tartalmú étrendkiegészítő készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 01837

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Mészáros Pál, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 01838

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Zhang Pinfen, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01839

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Zhang Pinfen, Budapest (HU)

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

  ( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01840

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  "MO-FA-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Abroncsok járműkerekekhez; belső gumiabroncstömlők; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; gépkocsi

gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármű gumiabroncsok; kerékpártömlők; légtömlők kerékpárokhoz; pneumatikus

 gumiabroncs köpenyek; szelepek járműabroncsokhoz; tömlőnélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 10 01842

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

 ( 210 ) M 10 01846

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Proteus Audio Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Wenesz Attila, Győr

 ( 541 ) TURUL AUDIO

 ( 511 ) 9    Hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek; set top boxok; erősítők; hangszórók; zenelejátszók;

műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe; hangtechnikai termékek, kiegészítők és

alkatrészek járművekbe; tolatóradarok;multimédiás eszközök; autóba beépíthető multimédiás eszközök; erősítők;

 kivetítők, projektorok; kihangosítók autókba; TV kiegészítők.

 35    Kereskedelmi ügyletek; internetes kereskedelem (különösen az alábbi áruk vonatkozásában: hangtechnikai

termékek, kiegészítők és alkatrészek; set top boxok; erősítők; hangszórók; zenelejátszók; műholdas navigációs

készülékek; navigációs berendezésekjárművekbe; hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek

járművekbe; tolatóradarok; multimédiás eszközök; autóba beépíthető multimédiás eszközök; erősítők; kivetítők,

projektorok; kihangosítók autókba; TV kiegészítők;); csomagküldő kereskedelem(különösen az alábbi áruk

vonatkozásában: hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek; set top boxok; erősítők; hangszórók;

zenelejátszók; műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe; hangtechnikai termékek,

kiegészítők ésalkatrészek járművekbe; tolatóradarok; multimédiás eszközök; autóba beépíthető multimédiás

eszközök; erősítők; kivetítők, projektorok; kihangosítók autókba; TV kiegészítők;); webáruház működtetése

(különösen az alábbi áruk vonatkozásában: hangtechnikaitermékek, kiegészítők és alkatrészek; set top boxok;

erősítők; hangszórók; zenelejátszók; műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe;
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hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek járművekbe; tolatóradarok; multimédiáseszközök; autóba

 beépíthető multimédiás eszközök; erősítők; kivetítők, projektorok; kihangosítók autókba; TV kiegészítők;).

 ( 210 ) M 10 01847

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Pi Mobili Kft., Szombathely (HU)

 ( 541 ) Cosmos Bútor

 ( 511 )  11    Elszívóernyők, konyhai; fagyasztók; fénycsövek; fénycsövek világításra; főzőlapok; főzőlapok, platnik;

háztartási hűtőkészülékek és berendezések; hűtőberendezések és gépek; hűtőgépek; hűtőgépek és készülékek;

hűtőszekrények; izzószálas égők;kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; konyhai tűzhelyek,

takaréktűzhelyek; lámpaernyők; lámpaernyőtartók; lámpaüvegek; lámpák; lámpák csőfoglalatai, elektromos;

lámpák, elektromos; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra;lámpások világításra;

mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; mosogatók, lefolyók; szauna fürdőberendezések; szökőkutak, díszkutak;

 tűzhelyek, konyhai; villanyfőzőlapok; villanykörték, villanykörték, elektromos; égők.

 20    Asztallapok; asztalok; asztalok fémből; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bambuszfüggönyök; bambusznád;

bölcsők; bútorajtók; bútorgörgők, nem fémből; bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémből; csapok,

ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből;diványok, keveretek; dobozok játékokhoz; edényszárítók [rácsok,

állványok]; esernyőtartók; ezüstözött üveg [tükrök]; faszerkezetek bútorokhoz; fejtámaszok [bútorok];

fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok [bútorok]; folyóírattartók; fonott kosarak;fotelek, kar(os)székek;

függönyakasztók; függönyakasztók [összefogók]; függönygörgők, gurigurik; függönykarikák; függönyök

ablakokba, belső; függönyök szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; húsvágó tőkék,

húsvágó deszkák[asztalok]; iratgyűjtó polcok [bútorok]; íróasztalok [bútorok]; irodabútorok; írógépasztalok;

írópolcok; iskolabútorok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok, nem fémből; kanapék;

kaptárokhoz fakeretek; karók növényekhez és fákhoz;karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények; kartotéktartók

[bútorok]; kerevetek, pamlagok; képkeretek; kézikocsik [bútorzat]; kézitükrök [toaletthez]; kis íróasztalok,

szekreterek; kis létrák, nem fémből; komódok, fiókos szekrények; konténerek, nem fémből([tároláshoz,

szállításhoz]; kosarak, nem fémből; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat]; kulcstartó táblák; ládák, dobozok,

nem fémből; legyezők; magas székek gyermekeknek; matracok; mosdóállványok [bútorok]; mozgó testek,

mobilok [dísztárgyak];munkaasztalok, satupadok, nem fémből; munkapadok, munkaasztalok; műanyag

bútorszegélyek; művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; nagy kosarak; nyugágyak; padok

[bútorok]; palackállványok; paravánok [bútorok]; párnák, fejpárnák;pohárszékek, ebédlőszekrények; polcok

[bútorok]; pultok [asztalok]; ágyak; számítógéptartó-kocsik [bútorzat]; számollógépállványok; szekrények;

székek fémből; székek [ülések]; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szobrok fából,viaszból,

gipszből vagy műanyagból; tárolópolcok; törülközőszekrények [bútorok]; tükrök; újságtartó állványok; vállfák,

ruhaakasztók; vánkosok, párnák; vesszőfonatok; virágtartók, virágállványok [bútorok]; zsámolyok; zsúrkocsik;

zsúrkocsik [bútorok];ágykeretek; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

ágyszerelvények, nem fémből; áru(bemutató) állványok; élelmiszertartó szekrények, nem fémből; öltözőasztalok;

 üvegszekrények, vitrinek [bútorzat].

 21    Bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok;

díszpárnahuzatok; függönyök textilből vagy műanyagból; matrachuzatok; párnahuzatok; tányéralátétek textilből;

fürdőszoba kilépők [szőnyegek]; kárpitok[faliszőnyegek], nem textilanyagokból; lábtörlők [gyékények];

 padlóburkolatok; szőnyegalátétek; szőnyegek; tapéták.

 ( 210 ) M 10 01848

 ( 220 ) 2010.06.15.
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 ( 731 )  Juhász Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáru.

 ( 210 ) M 10 01849

 ( 220 ) 2010.06.15.

 ( 731 )  Juhász Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01851

 ( 220 ) 2010.06.16.

 ( 731 )  AgroSprint Kft., Karcag (HU)

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

  

( 546 )

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

gyorsfagyasztott, gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;

 étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 10 01857

 ( 220 ) 2010.06.16.

 ( 731 )  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01861

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  BIO-HERB Kft., Dombóvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

 élelmiszer-kiegészítők.
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 ( 210 ) M 10 01862

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  BIO-HERB Kft., Dombóvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

 élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 01863

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  BIO-HERB Kft., Dombóvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai

készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi

 élelmiszer-kiegészítők.

 ( 210 ) M 10 01868

 ( 220 ) 2010.06.17.

 ( 731 )  Csillag Mónika, Zalaegerszeg (HU)

 Lisztes Attila, Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 01870

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Central Drinks Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) BÁLINTI

 ( 511 )   33    Szilvapálinka, körtepálinka, barackpálinka, törkölypálinka, vegyesgyümölcs pálinka.
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 ( 210 ) M 10 01873

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, toast kenyér, pékáru.

 ( 210 ) M 10 01874

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, toast kenyér.

 ( 210 ) M 10 01877

 ( 220 ) 2007.06.07.

 ( 731 )  Bioniche Life Sciences Inc., Belleville, Ontario (CA)

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

 ( 541 ) UROCIDIN

 ( 511 )  5    Húgyhólyag rák kezelésére szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 10 01878

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  Bogár Pál, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, munka- és erőgépek, emelőgépek, keverőgépek, bányagépek, őrlő és aprítógépek, szerszámgépek és

ipari megmunkáló rendszerek, sajtók, prések, anyagmozgató berendezések, automata gépsorok, szállító

berendezések, felvonók, daruk, mozgólépcsők,kötélpályák, szivattyúk, pneumatikus és hidraulikus berendezések,

szellőző és szárító berendezések, vegyi- és műanyagipari gépek, nem kézzel működtetett mezőgazdasági és

élelmiszeripari gépek; villamos, hidraulikus, gáz vagy folyékony üzemanyaggal,illetve szél vagy víz által hajtott

motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével), generátorok, turbinák és más energiaipari és erőművi
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rendszerek, mérő- és precíziós eszközök és berendezések; az említett gépekben és berendezésekben lévő vagy

azokhozkapcsolódó hajtások, erőátviteli rendszerek, tengelykapcsolók, meghajtók, aktuátorok, vezérlők és

minden egyéb nyomaték, mozgás-, vagy forgásirány és/vagy áttétel, illetve sebesség vagy pálya változtatására

 alkalmas eszközök, berendezések és elemek (aszárazföldi járművek céljára készültek kivételével).

 12    Járművek; szárazföldi, légi, űr és vízi közlekedési eszközök; az ezekben lévő vagy azokhoz kapcsolódó

hajtások, erőátviteli rendszerek, tengelykapcsolók, meghajtók, aktuátorok, vezérlők és minden egyéb nyomaték,

mozgás-, vagy forgásirány és/vagy áttétel,sebesség vagy pálya változtatására alkalmas eszközök, berendezések és

elemek, például differenciálművek, sebességváltók, kormányművek, vasúti hajtások, repülési és hajózási vezérlő

 és kontrol rendszerek.

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

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

 ( 210 ) M 10 01879

 ( 220 ) 2010.06.18.

 ( 731 )  NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, Vaduz (LI)

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

 ( 541 ) NEMIROFF SZIGET FEST

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

 ( 210 ) M 10 01881

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  Pharmax Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Budapest

 ( 541 ) Klimin slim, a változókori alakformálás

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

 ( 210 ) M 10 01885

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  Vertigo Publishing Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baffia Gergely ügyvéd, Arató és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); lap.

  38    Távközlés; online rádió.

 ( 210 ) M 10 01886

 ( 220 ) 2010.06.21.

 ( 731 )  Vertigo Publishing Kiadói Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baffia Gergely ügyvéd, Arató és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OCTOGON

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

 termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); lap.

  38    Távközlés; online rádió.

 ( 210 ) M 10 01888
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 ( 220 ) 2010.06.21.

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

 ( 740 )  dr. Deénes Sándor,Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 10 01921

 ( 220 ) 2010.06.22.

 ( 731 )  Kovács Gergely, Budaörs (HU)

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

 ( 541 ) TASKY

 ( 511 ) 9    Csoportmunkát, felhasználók online együttműködését támogató számítógép programok és szoftverek,

különösen információk, adatok, dokumentumok, beszéd és képek interneten keresztüli elektronikus továbbítását

segítő szoftverek, a felhasználók számára onlinetalálkozókon és előadásokon történő részvételt, valamint

adatokhoz, dokumentumokhoz, képekhez és szoftveralkalmazásokhoz való hozzáférést lehetővé tevő

számítógépes szoftverek, távoli számítógépekhez és számítógépes hálózatokhoz, szolgáltatásokhoz

 valóhozzáférés, ezek megtekintését és vezérlését lehetővé tevő számítógépes szoftverek.

 35    Üzleti szaktanácsadás, csoportmunka, online együttműködés és együttműködési technológiák területén,

 üzleti szaktanácsadás az értékesítés és marketing területén, projektigazgatási szolgáltatások.

 38    Csoportmunka, felhasználók online együttműködését támogató távközlési szolgáltatások, különösen távoli

felhasználók részére közös megosztású dokumentumokhoz, adatokhoz, naptárakhoz, feladatlistákhoz,

címtárakhoz és vitafórumokhoz való hozzáféréstlehetővé tevő online együttműködési szolgáltatások,

szaktanácsadás csoportmunkával összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban, elektronikus levelezés, hozzáférés

biztosítása adatbázisokhoz, internetes hangátviteli protokollt használó (VoIP) kommunikációsszolgáltatások,

tervezésre vonatkozó szaktanácsadás, internetes sugárzási szolgáltatások (streaming), számítógép-használók

között multimédiás prezentációk fejlesztésére, tervezésére és lebonyolítására vonatkozó üzenetek továbbítására

szolgáló onlinefórumok szolgáltatása, online találkozók, online rendezvények, online képzés, online értékesítés és

 online marketing, a felhasználók között kapcsolattartást biztosító szolgáltatások.

 41    Csoportmunkával, felhasználók online együttműködésének támogatásával kapcsolatos oktatási és képzési

szolgáltatások, szaktanácsadó szolgáltatások, ideértve különösen online és személyes képzést, valamint online

 találkozók és rendezvények támogatását.

 42    Csoportmunkát, felhasználók online együttműködését lehetővé tevő számítógépes szoftver tanácsadás,

számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

számítógépprogramok kölcsönzése,számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak

alkotása és fenntartása mások számára, technológiai szolgáltatások és szaktanácsadó szolgáltatások, információk,

adatok, dokumentumok internetes továbbításához kapcsolódó számítógépesszolgáltatások, alkalmazásszolgáltatói

szolgáltatások, szoftverekhez kapcsolódó alkalmazásszolgáltatói szolgáltatások az online konferencia,

hangkonferencia, elektronikus üzenetküldés, dokumentumokon való együttes munka, videokonferencia, valamint

hang-és hívásfeldolgozás területén, többféle szoftveralkalmazás együttműködésének segítésére szolgáló

szoftverek szolgáltatása, felhasználók számára vitákban, beszélgetésekben történő részvételt, partnereiktől kapott
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visszajelzéseket, virtuális közösségeklétrehozását, közösségi hálózatépítésben való részvételt és dokumentumok

 cseréjét lehetővé tevő online közösség létrehozása és működtetése.

 ( 210 ) M 10 01924

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Téti Pálinkafőzde Kft., Tét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 554 )

 ( 511 )   33    Kisüsti pálinkák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák a kisüsti pálinkák

 forgalmazás körében.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 10 01926

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

 ( 210 ) M 10 01927

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Buzás Ede András, Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Lúdtalpbetétek, ortopédiai cikkek.

  25    Papucsok, gyerekcipők, cipők, szandálok, zoknik, betétek cipőkbe, sarokemelők.

 ( 210 ) M 10 01928

 ( 220 ) 2010.06.23.

 ( 731 )  Vikár János, Érd (HU)

 ( 541 ) PAPIRETT

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

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); építészeti makettek,modellek; anyagok makettek készítéséhez és modellezéséhez;

 tervrajzok.

  28    Játékok; épület-makettek és járműmodellek játék céljára; terepasztalok.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek, rendezvények, kiállítások, oktatás, különösen makettekkel és

 modellezéssel összefüggésben.

 ( 210 ) M 10 01956

 ( 220 ) 2010.06.24.

 ( 731 )  CEDC INTERNATIONAL Sp.zo.o., Varsó (PL)

 ( 740 )  dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Royal Fény

 ( 511 )   33    Alkohol tartalmú italok, borok, szeszes italok, likőrök, (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 10 01966

 ( 220 ) 2010.06.28.

 ( 731 )  Baromfi Termék Tanács a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojások (nem keltető tojás) áru.

 ( 210 ) M 10 01971

 ( 220 ) 2010.06.28.

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

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

 ( 541 ) SUNLICHT

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 01980

 ( 220 ) 2010.06.29.

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

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

 ( 541 ) SZUFLÉ

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

 nyomdabetűk; klisék.

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 01982

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dreher in the sky

 ( 511 )  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; szabadidős szolgáltatások

 nyújtása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 01989

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  BITPALACE.HU Informatikai és Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Medve Zsuzsa, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01991

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) PC WORLD

 ( 511 )  16    Papír, karton, valamint ezen anyagokból készült, más osztályokba nem tartozó termékek; nyomtatványok,

újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek; ragasztóanyagok

papíripari vagy háztartási célokra; anyagokművészek részére; ecsetek; írógépek és irodaszerek/bútorok

kivételével/; tanítási és oktatási anyagok /készülékek kivételével/; műanyag csomagoló anyagok, (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; nyomtatott publikációk.

  38    Elektronikus publikációk és honlapok.

 ( 210 ) M 10 01992

 ( 220 ) 2010.06.29.
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 ( 731 )  International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) COMPUTERWORLD

 ( 511 )  16    Papír, karton, valamint ezen anyagokból készült, más osztályokba nem tartozó termékek; nyomtatványok,

újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek; ragasztóanyagok

papíripari vagy háztartási célokra; anyagokművészek részére; ecsetek; írógépek és irodaszerek/bútorok

kivételével/; tanítási és oktatási anyagok /készülékek kivételével/; műanyag csomagoló anyagok, (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; nyomtatott publikációk.

  38    Elektronikus publikációk és honlapok.

 ( 210 ) M 10 01995

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Walton International Limited, George Town (KY)

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

 ( 541 ) GIORDANO

 ( 511 )  18    Bőrből és bőrutánzatból készült termékek; ládák, táskák, strandtáskák, kézitáskák, útitáskák, övtáskák,

zacskók, bőröndök, utazótáskák és -ládák, öltönytáska, kézitáskák, levéltárcák, irattáskák, diplomatatáskák,

pénztárcák, kulcsartók, poggyászok,erszények, bankótárcák,kulcskarikák, esernyők, napernyők, sétapálcák,

sétabotok, hitelkártyatokok és -tartók, túrazsákok, hátitáskák, hátizsákok, tarisznyák, iskolatáskák, iskolai

hátitáskák, bevásárlótáskák, sporttáskák, sportzsákok, könyvtáskák,textiltáskák, pénzezsákok, válltáskák,

vállszíjak, kulcstokok, csekkfüzettartók, a fenti termékek részei és tartozékai amennyiben a 18. áruosztályba

 tartoznak.

 25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők; tollpehely ruházat; bőrruházat, rövidnadrágok, dzsekik,

farmernadrágok, nadrágok, pantallók, sortok, csuklószorítók, ingek, ingek mindennapi használatra, utcai

felsőruházat, pólók, ujjatlan pólók, trikók, alsóruházat,blúzok, szoknyák, ujjas mellények, mellények, kabátok,

sportpulóverek, tréningruhák, atlétatrikók, mezek, sportingek, overallok, tornaruhák, ruhák, öltözékek, pulóverek,

szvetterek, gyapjú szvetterek, ujjatlan topok, kardigánok, alsóruházat, fejpántok,sapkák, kalapok, sálak,

nyakkendők, zoknik, övek, lábmelegítők, lábszárvédők, harisnyák, harisnyanadrágok, melltartók, cipők, csizmák,

 papucsok.

 ( 210 ) M 10 01997

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dulcolax - Ott hat ahol kell-hatásosan és kíméletesen

 ( 511 )  3    Illatszerek, kozmetikai cikkek.

 5    Gyóygszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 01998

 ( 220 ) 2010.06.29.

 ( 731 )  Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

 ( 541 ) FORMEN

 ( 511 )   16    Egészségügyi papír, papíráruk, szalvéták, toalett kendők papírból, törlésre szolgáló termékek.

 ( 210 ) M 10 02021
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 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 02025

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  CORVUS DESIGN Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02033

 ( 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 02037

 ( 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 02039

 ( 220 ) 2010.07.01.

 ( 731 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
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 ( 740 )  dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 10 02040

 ( 220 ) 2010.07.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 10 02047

 ( 220 ) 2010.07.02.

 ( 731 )  Hetényi Truck Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Diósd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Gépjárművek, haszongépjárművek, járműalkatrészek.

  35    Gépjárművek és gépjárműalkatrészek kereskedelme.

  37    Gépjárművek, különösen haszongépjárművek javítása, szervizelése.

 ( 210 ) M 10 02052

 ( 220 ) 2010.07.05.

 ( 731 )  Gergely Gasztronómiai Kft., Vaskút (HU)

 ( 541 ) Gergely

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 02064

 ( 220 ) 2010.07.05.
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 ( 731 )  Consulting Marketing Research Co., Wilmington (New Castle) (US)

 ( 740 )  dr. Végh Erzsébet, Végh Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások, éttermek üzemeltetése; rendezvények

 szervezése.

 ( 210 ) M 10 02074

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  LOFTY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SIMANO

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

 ( 210 ) M 10 02075

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  LOFTY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) RAINBOW

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

 ( 210 ) M 10 02076

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  DunaSweet Wellness Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Édesítőszerek.

 ( 210 ) M 10 02077

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Budapest

  

( 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
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áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 10 02088

 ( 220 ) 2010.07.06.

 ( 731 )  BASF Agro B.V., Zweigniederlassung Wädenswill, Arnhem (CH)

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

 ( 541 ) PAROLI

 ( 511 )  5    Gombaölő szerek, fungicidek.

 ( 210 ) M 10 02090

 ( 220 ) 2010.07.07.

 ( 731 )  Campona Shopping Center Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CAMPONA

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi helyiségek és ingatlanok,

irodák, kiskereskedelmi, szállásadási és szabadidős egységek, lakóparkok, lakások, kiskereskedelmi és

szabadidős komplexumok, bevásárlóközpontok,kiskereskedelmi parkok és vegyes használatú fejlesztések

működtetése, kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás;

többféle kiskereskedelmi bolt, lakás, üzleti, szórakoztató, vendéglátó-ipari,szállásadási, egészségügyi és

szépségápolási, szabadidős, éttermi és bár-, oktatási, képzési, sport- és gyógyászati szolgáltatás egy helyre

gyűjtése vegyes használatú fejlesztési környezetben, valamint működtetése, kezelése és adminisztrálása,

továbbáüzemeltetési, vezetési, üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás;sportközpontok és -komplexumok,

sportszállások, kondicionáló termek, szabadidős központok és komplexumok, szabadidős szállások,

üdülőközpontok és -komplexumok, üdülőszállások és -táborok,üdülőfaluk, ideiglenes szálláshelyek, hotelek,

szállodai szállások, szállodaláncok működtetése, kezelése és adminisztrálása, valamint üzemeltetési, vezetési,

 üzleti és kereskedelmi segítségnyújtás.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek;kiskereskedelmi terület biztosítása,

közvetítése, bérbeadása mindenféle árukereskedelmi tevékenység folytatásához; őskereskedelmi terület

biztosítása, közvetítése, bérbeadása szolgáltatásoknyújtásához, ideértve étterem, kávézó, bár, éjszakai mulató,

kaszinó, mozi, egészségklub, szépségszalon és banki helyiségek; ingatlankomplexumok, épületek és

lakáshasználatú rezidenciák, lakóparkok, lakások, kereskedelmi használatú helyiségek ésépületek,

bevásárlóközpontok, irodahelyiségek és -épületek, parkolók közvetítése, bérbeadása, kezelése, üzemeltetése;

sportközpontok és -komplexumok, sportszállások, kondícionáló termek, szabadidős központok és komplexumok,

szabadidős szállások,üdülőközpontok és -komplexumok, üdülőszállások és -táborok, üdülőfaluk, ideiglenes

szálláshelyek, hotelek, szállodai szállások, szállodaláncok közvetítése, bérbeadása, kezelése üzemeltetése;

bevásárlóközpont-fejlesztési és -kezelési szolgáltatásokbérlőgazdálkodási szolgáltatások; ingatlanmenedzsment,

 ingatlanügynökségi, és -kezelési szolgáltatások.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; (bútorozott vagy bútorozatlan) ideiglenes szállások, panziók
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bérbeadása; szállodai szolgáltatás;notel szolgáltatás; üdülőtáborok és üdülőfaluk szolgáltatásai

(szállásadás);ideiglenes szálláshelyek,nevezetesen panziók, hotelek, motelek, üdülőházak foglalási szolgáltatása;

szállodai szállásbiztosítás; bárban nyújtott szolgáltatások; étel és ital szolgáltatása vendégeknek; gyorséttermek

(snackbarok); kávéház-étterem; étkezdék (üzemi/iskolai);önkiszolgáló éttermek; kiállítóhelyek és -termek

vezetése; bérlet/bérbeadás (tárgyalóterem); szállodai elhelyezés, szállodai szolgáltatások, nyaralószállodai

szolgáltatások nyújtása; kongresszusi létesítmények rendelkezésre bocsátása és szolgáltatásoknyújtása; utazási

ügynökségi szolgáltatások (szállodai helyfoglalások érdekében), szálláshelyek megrendelése és étkezési

 helyfoglalás és rendelés.

 ( 210 ) M 10 02091

 ( 220 ) 2010.07.07.

 ( 731 )  Bio-Holding Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kovács Ildikó, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Tisztítóeszközök, kézi működtetésű; nyélre erősített felmosórongyok.

 ( 210 ) M 10 02095

 ( 220 ) 2010.07.07.

 ( 731 )  Taxi Plus Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 02122

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Galla Társas Kft., Makó (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Különféle édesipari termékek.

 ( 210 ) M 10 02124

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  Kecskemétfilm Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Brosúrák, vékony fűzött könyvek; csomagolópapír; folyóiratok; fényképek; grafikai reprodukciók;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; képregények; kézikönyvek; könyvek; címkék; levelezőlapok; naptárak;

 plakátok; postabélyegek; poszterek; prospektusok.

 35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;
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reklámidő bérlete távközlési médiumban; televíziós reklámozás; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése.

 41    Filmgyártás; fényképészet; oktatás; on-line elérhető publikációk, nem letölthetők; videofilmgyártás;

videofilmezés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; digitális képfelvételezés; filmvetítők és tartozékaik

kölcsönzése; fordítói szolgáltatások;fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek

kölcsönzése; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítás szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

 kiállítások); mozifilmek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 02130

 ( 220 ) 2010.07.09.

 ( 731 )  CRB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) CRB

 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 művirágok.

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

 ( 210 ) M 10 02131

 ( 220 ) 2010.07.09.

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

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

 ( 541 ) CIF POWERPRO

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek; készítmények és anyagok mosodai használatra,; szövetkondicionáló készítmények; higiéniás

fehérítő termékek, fehérítő készítmények; tisztító, fényesítő, dörzsölő és csiszoló készítmények; készítmények

 mosogatási célokra; szappanok;kézmosók; tisztító és fényesítő készítményekkel és anyagokkal átitatott kendők.

 ( 210 ) M 10 02134

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Izsák-Agárdy 2009 Befektető Kft., Izsák (HU)

 ( 541 ) BAD GIRL

 ( 511 )  32    Energiaitalok, árpakivonatok sör előállítására, ásványvizek, ásványvizek (italok), alkoholmentes aperitifek,

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, almabor (alkoholmentes), eszenciákitalok előállításához, földimogyoró tej (alkoholszegény ital),

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

előállításához, készítmények likőrök előállításához, limonádék, kvasz (alkoholmentes ital),lítiumos vizek,

malátacefre, malátasör, méz alapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas

italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörcefre, sörök, szasszapparilla (alkoholszegény ital ),

szénsavasitalok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 10 02135

 ( 220 ) 2010.07.12.

 ( 731 )  Izsák-Agárdy 2009 Befektető Kft., Izsák (HU)

 ( 541 ) KOBRA
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 ( 511 )  32    Energiaitalok, árpakivonatok sör előállítására, ásványvizek, ásványvizek (italok), alkoholmentes aperitifek,

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, almabor (alkoholmentes), eszenciákitalok előállításához, földimogyoró tej (alkoholszegény ital),

gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok

előállításához, készítmények likőrök előállításához, kvasz(alkoholmentes ital)limonádék,lítiumos vizek,

malátacefre, malátasör, méz alapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas

italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörcefre, sörök, szasszapparilla (alkoholszegény ital),

szénsavasitalok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 33    Ánizslikőr, anis,ánizslikőr, anisette, alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos

kivonatok, almaborok, aperitifek, arak (rizspálinka)borok, curacao, cseresznyepálinka, égetett szeszesitalok,

emésztést elősegítő italok (töményitalok és likőrök), gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcskivonatok,

alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, körtebor, likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör,

 pálinkák, brandyk, rizspálinka, rum, szaké, szeszes italok, vodka,whisky.

 ( 210 ) M 10 02168

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Sysinforg Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mérőműszerek, mérő berendezések, időregisztráló készülékek, hordozható időmérő készülékek. Ezen belül

 különösen: időmérő berendezések hitelesítésére szolgáló készülékek.

 ( 210 ) M 10 02170

 ( 220 ) 2010.07.14.

 ( 731 )  Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 10 02182

 ( 220 ) 2010.07.15.

 ( 731 )  Gastrogold Kft., Balatonszemes (HU)

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

 ( 541 ) Kistücsök

 ( 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.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 10 02195

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) RaTaTa

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 10 02196

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  Bábolna Környeztebiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 10 02197

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Négy esküvő

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 02200

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  Fitness Vision Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) LIFE 1 WELLNES - "Egy életed van"

 ( 511 )   41    Sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 10 02204

 ( 220 ) 2010.07.16.

 ( 731 )  Zott GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)

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

 ( 541 ) gyümölcssziget

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek, nevezetesen ivótej, alvasztott tej; író; joghurt, gyümölcs joghurt, csokoládés vagy kakaós

joghurt; alkoholmentes tejes italok (főként tejet tartalmazó), kefir, tejszín, lágy fehérsajt, lágy fehérsajt

gyümölcsökkel és fűszernövényekkel;alapvetően tejtartalmú desszertek zselatin és/vagy keményítő kötőanyag

felhasználásával, fűszerekkel ízesítve; vaj, tisztított vaj, sajt és sajtkészítmények, tej- és savóporok emberi

 fogyasztásra, diétás joghurt nem gyógyászati célokra.

  30    Pudingok, ehető jég, jégkrém por.

 ( 210 ) M 10 02235

 ( 220 ) 2010.07.21.
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 ( 731 )  Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Szeretet minden fogáshoz

 ( 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.

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

 ( 210 ) M 10 02236

 ( 220 ) 2010.07.21.

 ( 731 )  Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Az étel lelke

 ( 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.

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

 ( 210 ) M 10 02243

 ( 220 ) 2010.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer 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 02244

 ( 220 ) 2010.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer 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 02245

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  "Globál Sport" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 10 02258

 ( 220 ) 2010.07.22.

 ( 731 )  AGÉNCIA DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA, Barcelona (EP)

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

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02261

 ( 220 ) 2010.07.23.

 ( 731 )  Sirenex Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Pilisszántó (HU)

 ( 541 ) Sirene

 ( 511 )   29    Tejtermék.

 ( 210 ) M 10 02287

 ( 220 ) 2010.07.27.

 ( 731 )  Watson Enterprises (Bahamas) Limited, Offshore Group Chambers, Nassau, New Providence, Bahamas (BS)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) LA BASTIDANE

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; piperecikkek.

  16    Nyomtatványok elsősorban illatszerekről és kapcsolódó szolgáltatásokról

 ( 210 ) M 10 02294

 ( 220 ) 2010.07.27.

 ( 731 )  CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, 2102 Bisamberg (AT)

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

 ( 541 ) TROSICAM

 ( 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).

 ( 210 ) M 10 02455
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 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  Twisted Tribe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 ) Twisted Tribe

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépes

fájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információknakszámítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

 38    Távközlés; elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós

műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;

tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatok vagy dokumentumok

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;

számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

 számítógép-programozás; számítógépszoftverfenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 02464

 ( 220 ) 2010.08.11.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék,

 csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

 41    Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok

 kiadása.

 42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok

 törzskönyveztetése.

 ( 210 ) M 10 02465

 ( 220 ) 2010.08.11.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU)

 ( 541 ) PEC(H)CLUB

 ( 511 )  16    nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék,

 csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

 41    Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok

 kiadása.
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 42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok

 törzskönyveztetése.

 ( 210 ) M 10 02466

 ( 220 ) 2010.08.11.

 ( 731 )  EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU)

 ( 541 ) Problémás Esetek Clubja

 ( 511 )  16    nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék,

 csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.

 41    Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok

 kiadása.

 42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok

 törzskönyveztetése.

A rovat 184 darab közlést tartalmaz. 
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