
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  200.318

 ( 151 )  2010.06.02.

 ( 210 )  M 08 02458

 ( 220 )  2008.07.30.

 ( 732 )  NOA TRADE Kft., Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

 művirágok.

 ( 111 )  200.759

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 08 01378

 ( 220 )  2008.04.16.

 ( 732 )  Procter & Gamble Business Services Canada Company, Halifax, Nova Scotia (CA)

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

 ( 541 )  3D WHITE LUXE

 ( 511 ) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szükséges anyagok; ultrahangos tisztító eszközök

műfogsorokra, tisztítási célú nem elektromos eszközök és anyagok amik a 21. osztályba tartoznak; 21. osztályba

tartozó részek és alkatrészek a fent említettcikkekre; kefék; tartók és elosztók, minden ami a 21. osztályba

 tartozik.

 ( 111 )  200.760

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03424

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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
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 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;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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.

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

 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.761

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03422

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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
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áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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.

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

 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.762

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 03421

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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;

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és műfogak;

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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.

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

 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.763

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 09 02014

 ( 220 )  2009.07.09.

 ( 732 )  Kahlua AG, Lucerne (CH)

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

 Budapest

 ( 541 )  KAHLUA

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

 ( 111 )  200.764

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00432

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  COMBIGLIT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.765

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00442

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  TODUTON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  200.766

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00437

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  RANTAB

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.767

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00435

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  XILTESS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.768

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00431

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGIGLIT

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.769

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00440

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  FIZZTAB

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.770

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00441

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  VALLAVIL

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.771

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00438

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 541 )  S-TAB

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.773

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00434

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  DUBITRIN

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.774

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00436

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  NOGRON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.775

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00433

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  AMRACOMB

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.776

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00439

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  FIZZ

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.777

 ( 151 )  2010.07.15.

 ( 210 )  M 10 00233

 ( 220 )  2010.01.28.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3 Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, fogfényesítő szerek és fogporok.

 ( 111 )  200.924

 ( 151 )  2010.08.05.
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 ( 210 )  M 08 00271

 ( 220 )  2008.01.29.

 ( 732 )  B-NET INVEST Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Imrehegy (HU)

 ( 740 )  Radnóczy & Mészáros NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

 ( 541 )  BROKERNET

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

 termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 41 Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  200.925

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 03613

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Likőrök.

 ( 111 )  200.926

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 02811
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 ( 220 )  2009.09.30.

 ( 732 )  Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rokonai Balázs, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 38 Számítógép terminálok közötti összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

42 Hozzáférési idő biztosítása számítógéphez adatok manipulációjára; szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás

kivételével); szakmai tanácsadás biztonsági kérdésekben; számítógép-programozás; számítógép-szoftver

fenntartása; számítógépek kölcsönzése;számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerelemzés;

számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

 korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése.

 45 Szellemi tulajdon licencek adása.

 ( 111 )  200.927

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 03618

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburg (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépes szoftverek, különösen szoftverek képek és képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és

 feldolgozásához, valamint szofverek fotókönyvek készítéséhez és feldolgozásához.

16 Fényképek papírfényképek és poszterek formájában; albumok; nyomdaipari termékek, különösen poszterek és

 fotókönyvek.

38 Távközlés on-line platform szolgáltatásával képek és képadatok feltöltéséhez, letöltéséhez és feldolgozásához,

valamint fotókönyvek készítéséhez és feldolgozásához; távközlés on-line platform szolgáltatásával olyan

 termékek rendeléséhez, amelyre amegrendelő képadatai vannak felvive.

40 Fotólaboratóriumi szolgáltatások, különösen fotókönyvek készítése, filmek előhívása, fényképészeti levonatok

készítése, exponált filmek és fényképek másolása; poszterek, fényképek és fotókönyvek nyomtatása; képadatok

 felvitele árukra nyomtatással,gravírozással és/vagy vasalással és/vagy nyomással.

 ( 111 )  200.928

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 03623

 ( 220 )  2009.12.11.

 ( 732 )  Way-On (Hungary) Sports Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  28 Testnevelési és sport cikkek.

 ( 111 )  200.929

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 02005

 ( 220 )  2009.07.08.

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

 ( 541 )  Részegedj okosan

 ( 511 )  28 Játékok, kifejezetten felnőttek részére.

 ( 111 )  200.930

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 09 03615

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  OEKO-TEX

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

 utazótáskák és bőröndök; zsákok, zacskók.

 20 Bútorok; ágyak; hálózsákok; párnák; matracok, ágybetétek.

 22 Pehely; toll; fonalak textilipari használatra; párnázó és tömőanyagok; gyapjú.

 23 Fonalak és cérnák textilipari célokra.

24 Pamutanyagok; takarók; ágyneműk; párna- és bútorhuzatok; kelmék textilipari használatra; textil anyagokból

készült törölközők; háztartási vászonneműk; kötszövött/hurkolt anyagok; szövetek; textilanyagok cipőkhöz;

nemszövött kelmék; ágynemű; kártoltgyapjúszövetek; textil falborítások; textilek és anyagok dekorációs célokra;

 függönyök; textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek; fejfedők; kalapok; lábbelik; cipők, csizmák; textilpelenkák; zoknik; harisnyák; ingek, blúzok;

 alsóneműk.

26 Ruházati kellékek, különösen húzózárak, kapcsok és patentok; gombok; csatok; ruhakapcsok és fűzőlyukak;

 válltömések ruhaneműkhöz.

 27 Textil padlóburkolók; szőnyegek; nem textilből készült falborítások, tapéták és drapériák.

 ( 111 )  200.931

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00646

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Meditop Gyógyszeripari Kft., Pilisborosjenő (HU)

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

 ( 541 )  AVATAX

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  200.932

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00053

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Biggeorge's Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási

ügynöki tevékenység, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák; információk nyújtása

biztosítási ügyekben;ingatlanlízing, kölcsön (finanszírozás),pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi

 információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

 ( 111 )  200.933

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00234

 ( 220 )  2010.01.28.

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 541 )  Soproni. Minőség mindenek felett.

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

 szörpök és más készítmények.

 ( 111 )  200.934

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00239

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  Éltechnika Bútoripari Kft., Kecskemét (HU)

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

 ( 541 )  JAGORTA

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből;

burkolólapok, nem fémből; burkolólemezek, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; világító burkolatok nem

 fémből; táblás faburkolatok.

 20 Bútorok; fából, műanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 111 )  200.935

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00443

 ( 220 )  2010.02.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Egészségügyi papírtörlők.

 16 Egészségügyi papír; papíráruk; szalvéták; toalett kendők papírból; törlésre szolgáló termékek.

 ( 111 )  200.936

 ( 151 )  2010.08.05.

 ( 210 )  M 10 00042

 ( 220 )  2010.01.11.
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 ( 732 )  Domino TV Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése,

hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, közönségszolgálat, onlinehirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész

állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlésimédiumban, reklámozás,

reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek,

 sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.

38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten,

hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel,

 televíziós műsorszórás,telexszolgáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói

tevékenység, élő adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, előadóművészek

szolgáltatásai, feliratozása (filmek),filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése, hangstúdiók

szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, onlinejátékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió- és

televízió programok készítése, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,szórakoztatás, szórakoz(tat)ási

tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, videofelvevő készülékek kölcsönzése, videofilmezés,

videofilmgyártás,videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása,

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok

 szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.

 ( 111 )  200.960

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 09 03757

 ( 220 )  2009.12.29.

 ( 732 )  L'Oreal, Paris (FR)

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

 ( 541 )  L 'OREAL PERFECT CLEAR

 ( 511 ) 3 Parfüm, kölnivíz; gélek, sók fürdéshez és zuhanyozáshoz nem gyógyászati célokra; pipereszappanok,

dezodorok; kozmetikai szerek, nevezetesen krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek arcra, testre és a kézre;

napvédő szerek(kozmetikai termékek);sminktermékek, samponok; gélek, spray-k, habok és balzsamok

hajformázáshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajszínező és szőkítő készítmények; tartóshullámosító és göndörítő

 készítmények; illóolajok személyes használatra.

 ( 111 )  200.961

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 09 03756

 ( 220 )  2009.12.29.

 ( 732 )  Disney Online Studios Canada, Inc.,, Vancouver, BC. (CA)

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

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

termékek, kivéve könyvek; 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.

25 Atlétikai cipők; tarka selyemkendők; baseballsapkák; strandtakarók; strandruházat; övek; partedlik; bikinik;

blézerek; csizmák; csokornyakkendők; melltartók; sapkák; chaps(cowboy nadrág); textilből készült partedlik;

kabátok; (női)ruhák; fülvédők;lábbelik; kesztyűk; golf ingek; Halloween kosztümök; kalapok; fejpántok;

fejfedők; hurkolt/kötöttáruk; csecsemőruházat; dzsekik; farmernadrágok; kötött mellények; kendők;

tornadresszek; lábmelegítők; ujjatlan kesztyűk; nyakkendők; hálóingek;hálóköntösök; kezeslábasok; pizsamák;

nadrágok; harisnyanadrágok; pólók; poncsók; eső elleni ruházat; laza nadrágok(slack); papucsok; hálóruházat;

zoknik; harisnyák; pulóverek; tréningnadrágok; tréningfelsők; fürdőruhák; ujjatlan toppok; feszes

 nadrágok;pólók; alsőneműk; mellények; csuklópántok.

28 Akció ügyességi játékok; akciófigurák és tartozékaik; táblajátékok; kártyajátékok; sokoldalú ügyességi

gyerekjátékok; tollaslabda készletek, lufik; baseballütők; kosárlabdák; fürdőjátékok; baseball labdák;

strandlabdák; babzsákok; babzsák babák;építőkockák; bowling labdák; buborék készítő, pálcát és oldatot

tartalmazó készletek; baseball kesztyűk; sakk készletek; játék kozmetikumok gyerekeknek; karácsonyi zoknik;

karácsonyfadíszek; gyűjthető játékfigurák; forgók kiságyhoz, játékok kiságyakhoz;korong hajító játékok; játék

babák; játék babaruhák; jaták babák kiegészítői; játék baba készletek; elektronikus akciójátékok; kártyajáték

készletek; horgászfelszerelések; golf labdák; golf kesztyűk; golflabda markerek; elektronikus játékok

kéziegységei; jégkorongok; felfújható játékok; puzzle-ok; ugrókötelek; (repülő)sárkányok; bűvész

trükkök(játékok); üveggolyók; manipulációs játékok; mechanikus játékok; zenélő dobozok; zenélő játékok;

társasjátékok; köszönőajándékok kis játékok formájában;parti játékok; játékkártyák; plüss játékok; homok

boxzsákok; bábok; görkorcsolyák; gumilabdák; gördeszák; hódeszkák; hógömbök; futball labdák; búgócsigák;

összenyomható játékok; kitömött játékok; asztalitenisz asztalok; célbadobó játékok; játék mackók;tenisz labdák;

játék akciófigurák; játék vödör és lapátkészletek; játék mobilok; játék járművek; játék rollerek; játékautók; hobbi

játék modell készletek; játékfigurák; játékbankok; játék teherautók; játék órák; vízfröcskölő játékok; felhúzható

 játékok;jojók.

 ( 111 )  200.962

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00580

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  Stylist-Jewels Kft., Újfehértó (HU)

 ( 541 )  ZEMA

 ( 511 )  6 Nem nemesfémek és azok ötvözetei.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek,

 drágakövek, órák.

 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, állatbőrök és irhák, utazótáskák.

 ( 111 )  200.963

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00387

 ( 220 )  2010.02.10.
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 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cilixyl

 ( 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).

 ( 111 )  200.964

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00373

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  MERKAPT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  200.965

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00372

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  MERKAPT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  200.966

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00179

 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Vibrawatch Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Miskolc (HU)

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

 ( 541 )  VIBRAWATCH

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  200.967

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00004
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 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Weinzierl Anett, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  200.968

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 10 00002

 ( 220 )  2010.01.04.

 ( 732 )  Pécsi Operabál Rendezvényszervező Kft., Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Bálok szervezése.

 ( 111 )  200.969

 ( 151 )  2010.08.13.

 ( 210 )  M 06 01753

 ( 220 )  2006.05.18.

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Portfolio Online Tőzsde

 ( 511 ) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatásokügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben,szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtásiügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások,takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 ( 111 )  200.970

 ( 151 )  2010.08.16.

 ( 210 )  M 99 02924

 ( 220 )  1999.06.21.

 ( 732 )  Renovál Fővállalkozói és Kereskedelmi Kft., Szombathely (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  19 Építési szakipari anyagok (fémek kivételével).

 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.

 ( 111 )  200.971

 ( 151 )  2010.08.16.

 ( 210 )  M 04 00301

 ( 220 )  2004.01.22.

 ( 732 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  S.O.S. Pillanatragasztó

 ( 511 )  1 Ragasztószerek ipari célokra.

 16 Ragasztószerek papírárukhoz irodai és háztartási célokra.

 ( 111 )  201.027

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 09 03752

 ( 220 )  2009.12.28.

 ( 732 )  Kürthy István, Budapest (HU)

 Kürthi István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sándor József szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  ROBUST

 ( 511 )  28 Testnevelési és sportcikkek beleértve a fitnesz gépeket és fitnesz berendezéseket is.

 ( 111 )  201.028

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 09 03761

 ( 220 )  2009.12.30.

 ( 732 )  Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti termékek.

 ( 111 )  201.029

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 09 03564

 ( 220 )  2009.12.04.

 ( 732 )  DEKORA AJTÓSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AJTÓHÁZ

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

 ( 111 )  201.030

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 09 03563

 ( 220 )  2009.12.04.

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

 ( 541 )  Gazdakör

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

 ( 111 )  201.031

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 09 02754

 ( 220 )  2009.09.28.

 ( 732 )  ADVENIO Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLASSZ RÁDIÓ

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámidő

bérlete távközlési médiumban; árukbemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás;

 reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek.

 38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió-

és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; riporteri szolgáltatások;

 show-műsorok; show-műsorokszervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zene összeállítása.

 ( 111 )  201.032

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00574

 ( 220 )  2010.02.22.

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

 ( 740 )  Druckerné dr. Szabó Márta, Budapest

 ( 541 )  Sziget Kiadó

 ( 511 )  41 Könyvkiadás.

 ( 111 )  201.033

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00386

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Benevia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

 35 Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  201.034

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00385

 ( 220 )  2010.02.10.

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

 ( 541 )  MOYRA

 ( 511 )  3 Kozmetikai cikkek.

 35 Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  201.035

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00378

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 541 )  NYAKAS

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

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

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  201.036

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00376

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  NIK-TOM Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  Zeneexpressz

 ( 511 )  41 Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  201.037

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00370

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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( 546 )

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

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

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). 

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  201.038

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00175

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba, Budapest

 ( 541 )  HERZ CABLE

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  201.039

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00174

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba, Budapest

 ( 541 )  HERZ KABEL

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  201.040

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00171

 ( 220 )  2010.01.21.

 ( 732 )  Fügi László, Győr (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Raktárberendezések és -rendszerek, tároló és rendező termékek fémből; raklapos-, görgős- és gumitároló

állványok, kéziraktári-, galériás-, csavaros-, klipszes- és akasztós polcrendszerek; tárolódobozok, billenő-,

fedeles-, fiókos dobozok, ezekhez tartozófali- vagy állványos tartó szerkezetek; üzleti berendezések és

-polcrendszerek, fali- és falsínes polcok, kínáló állványok, gondolák, krómcsöves berendezések, fémlapos-,

dróttálcás- és csőlábas polcok; irattári berendezések, könyvespolcok, könyvtámaszok,kartotéktartó tolókocsik,

tolókocsik; műhelyberendezések, szerszámtartó falak, perforált lemezes tároló falak, préselt lemezes doboz

tárolók; polcos-, állványos-, dobozos rendszerek; falsínes-, konzolos-, polcos-, perforált hátlapos

rendszerekállványokkal, speciális és univerzális tartók; háztartási falsínes-, konzolos-, klipszes- vagy állványos

polcok fémből, krómcsőből, gardrób-, éléskamra-, könyvtároló-, barkácsműhely-, tárolóhelyiségek fémből készült

 berendezései.

20 Raktárberendezések és -rendszerek, tároló és rendező termékek fából és műanyagból; raklapos-, görgős- és

gumitároló állványok, kéziraktári-, galériás-, csavaros-, klipszes- és akasztós polcrendszerek; tárolódobozok,

billenő fedeles-, fiókos dobozok,ezekhez tartozó fali- vagy állványos tartó szerkezetek; üzleti berendezések és -

polcrendszerek, fali- és falsínes polcok, próbababa- és kínáló állványok, gondolák, üveg-, műanyag-, fa-, bútorlap

polcok; irattári berendezések, könyvespolcok,könyvtámaszok; műhelyberendezések, szerszámtartó falak, tároló

falak, doboz tárolók; polcos-, állványos-, dobozos rendszerek; háztartási állványos polcok üvegből, fából,

 bútorlapból; gardrób, éléskamra, könyvtároló, barkácsműhely, tárolóhelyiságek nemfém berendezései.

35 Raktári-, üzleti-, irattári-, könyvtári-, háztartási tároló- és rendező termékek kis- és nagykereskedelme

 interneten is, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

 ( 111 )  201.041

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00003

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  Antalné Putnik Judit, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  Lúgoska

 ( 511 )  5 Étrendkiegészítő tabletta.

 ( 111 )  201.042

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00216

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  SzinergoKom Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftverek, számítógépprogramok.

 ( 111 )  201.043

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00028

 ( 220 )  2010.01.08.

 ( 732 )  Lakatos, Köves és Társai Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, adóbevallások elkészítése, piaci

tanulmányok, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,

szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzletifelvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó

 szolgálatok.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek, adóval kapcsolatos becslések, bankügyletek,

finanszírozási szolgáltatások, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingatlankezelés, nyugdíjfolyósítási

 szolgáltatások, pénzügyi elemzések,pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, domén nevek lajstromozása,

iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás,képviselet jogvitákban, közvetítés személyek közötti vitákban,

számítógépes szoftver engedélyezése, szellemi tulajdon licencek adása, szerzői jogok kezelése, választottbírósági

 szolgáltatások.

 ( 111 )  201.044

 ( 151 )  2010.08.24.

 ( 210 )  M 10 00579

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  Szentandrási-Szabó Emese, Budapest (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.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.046

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 09 03159

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  Urszán János, Göd (HU)

 Adolf Staubert, 949 01 Nitra (SK)

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Fűtő, -gőzfejlesztő berendezések.

A rovat 63 darab közlést tartalmaz. 
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