
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  194.287

 ( 151 )  2008.05.30.

 ( 210 )  M 07 03222

 ( 220 )  2007.09.24.

 ( 732 )  Horváth Pál, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

 ( 111 )  200.410

 ( 151 )  2010.06.29.

 ( 210 )  M 09 02781

 ( 220 )  2009.09.28.

 ( 732 )  RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Gurgaon-122001 (IN)

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

 ( 541 )  NOBREC

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és állatgyógyászati célokra, kivéve antibiotikum oldatok

 szemgyulladás kezelésére.

 ( 111 )  200.974

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03668

 ( 220 )  2009.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Szalai Réka, dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.975

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03456

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Állatvilág

 ( 511 )  41 Sorsjátékok lebonyolítása, sorsjáték szervezetek.

 ( 111 )  200.976

 ( 151 )  2010.08.17.
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 ( 210 )  M 10 00078

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  B. Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dr. Nagy

 ( 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), gyomírtó szerek (herbicidek).

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  200.977

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00080

 ( 220 )  2010.01.14.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

automata elosztóberendezések 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; papírioari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.978

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00081

 ( 220 )  2010.01.14.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  BLIKK NŐK A MI TITKUNK

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

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

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

automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
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 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; papírioari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.979

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00084

 ( 220 )  2010.01.15.

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

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 )  BLIKK NŐK Otthon & Kert

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

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések 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.

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 anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  200.980

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00279

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  RotaFIT

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  200.981

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00287

 ( 220 )  2010.02.02.

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

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

 ( 541 )  SPEKTRUM TV

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

 ( 111 )  200.982

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00286

 ( 220 )  2010.02.02.

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

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

  

( 546 )

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

38 Távközlés; televíziós műsorszolgáltatás, televíziós műsor és csatorna sugárzása, televíziós programok

összeállítása. 

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

 ( 111 )  200.984

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00684

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Helia-D Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELIA-DERMA

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

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

 ( 111 )  200.985

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00475

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Judivan Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AVEC

 ( 511 ) 41 Akadémiák [oktatás]; könyvkiadás; filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

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

oktatás; klubszolgáltatások [szórakoztatásvagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szabadidős szolgáltatások nyújtása;

 szemináriumok szervezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);videofilmezés; videofilmgyártás.

 42 Kutatás és fejlesztés mások részére.

 44 Egészségügyi szolgáltatások; klinikák; pszichológus szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.986

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00482

 ( 220 )  2010.02.16.
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 ( 732 )  Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU)

 Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dogee

 ( 511 )  31 Tápanyagok kutyák számára.

 ( 111 )  200.987

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00474

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Judivan Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Akadémiák [oktatás]; könyvkiadás; filmgyártás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

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

oktatás; klubszolgáltatások [szórakoztatásvagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; szabadidős szolgáltatások nyújtása;

 szemináriumok szervezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú);videofilmezés; videofilmgyártás.

 42 Kutatás és fejlesztés mások részére.

 44 Egészségügyi szolgáltatások; klinikák; pszichológus szolgáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  200.989

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00414

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft., Pápa (HU)

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

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.

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  200.990

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 10 00207

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

 ( 541 )  Kóstolta már? Egy falat Magyarország!

 ( 511 ) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék,

kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott

húsok, formában vagy bélben főtt,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési

 szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

 ( 111 )  200.991

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03257

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.

 ( 111 )  200.992

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03256

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.

 ( 111 )  200.993

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03255

 ( 220 )  2009.11.06.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; diabetikus kenyér; enzimkészítmények gyógyászati

 használatra; gyógyteák; tejcukor(laktóz); vitaminkészítmények.

 ( 111 )  200.994

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03464

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Lengyel Krisztián, Tass (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter Pál ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátóipar, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  200.995

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03458

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás

liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
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 sütéséhez, főzéséhez.

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

 ( 111 )  200.996

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03459

 ( 220 )  2009.11.26.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás

liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek

 sütéséhez, főzéséhez.

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

 ( 111 )  200.997

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03656

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Péter, Szeged

 ( 541 )  MIÉNK-Magyar Innovatív Építőipari Nyílt Klaszter

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 111 )  200.998

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03658

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, Egelsbach (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1 Ipari célokra használt vegyi termékek, beleértve a mosó- és tisztítószerek adalékanyagait, beleértve az ipari

 célokra használt tisztítószereket.

3 Mosó- és fehérítőszerek, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és zsíreltávolító- és csiszolószerek; nagyhatású

tisztítószerek, univerzális tisztítószerek, a vízkő, szappan, rozsda, festék és egyéb lerakódások és

 anyagmaradékok eltávolítására szolgáló szerek,mosogatószerek.

 5 Fertőtlenítőszerek; tisztítószerek.

 ( 111 )  200.999
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 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03659

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 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.

 ( 111 )  201.000

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03660

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 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.

 ( 111 )  201.001

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03662
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 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 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.

 ( 111 )  201.002

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03663

 ( 220 )  2009.12.15.

 ( 732 )  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)

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

  

( 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.

 ( 111 )  201.003

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 09 03671

 ( 220 )  2009.12.16.

 ( 732 )  Gréczi János, Budapest (HU)
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 ( 541 )  ICE GOLD

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  201.004

 ( 151 )  2010.08.17.

 ( 210 )  M 08 02495

 ( 220 )  2008.08.04.

 ( 732 )  Sanoma Digital Media Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TV4

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.006

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00907

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  201.007

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00107

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  H-Conference Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 38 Távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval /WIFI kapcsolat, skype kapcsolat létrehozása/,

 üzenetek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetküldő készülékek bérlete.

41 Konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; fordítói, tolmácsolási, hostess,

idegenvezetői szolgáltatások; tárgyalásokhoz és konferenciákhoz szükséges berendezések, prezentációs eszközök

biztosítása, kölcsönzése;konferenciasátor, színpad, színpadi- és rendezvény díszletek, hang- és fénytechnika

kölcsönzése, telepítése; műsorvezetői, moderátori, riporteri szolgáltatások; hangstúdiók szolgáltatásai,

jegyzőkönyvi hangrögzítés, rendezvény hangrögzítés, videofelvételkészítés CD és DVD lemez készítés,

 hangfelvételek kölcsönzése; oktatás, továbbképzés, betanítás, tréningek; szórakoztatás.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; rendezvénybiztosítás biztonsági

személyzettel; konferencia lehallgatása elleni technikai védelem biztosítása; mások által egyéni igényeknek

 megfelelően nyújtott személyes és társadalmijellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  201.008

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00110

 ( 220 )  2010.01.18.
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 ( 732 )  Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gábor, Dr. Németh Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  201.009

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00488

 ( 220 )  2010.02.16.

 ( 732 )  Hotel Booking Bt., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  201.010

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00302

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9 MP3, MP4, MP5 lejátszók, digitalis képkeretek, GPS készülékek, PDA eszközök, eBook eszközök,

fényképészeti, filmfelvevő, jelző, ellenőrző, életmentő és oktató készülékek és műszerek; hangok és képek

rögzítésére, továbbítására és másolására szolgálókészülékek, mobiltelefonok, különösen szórakoztató elektronikai

készülékek, mind az internethez és az internettel való csatlakozásra is, beleértve a képcsöves, LED-, LCD-,

plazma- vagy TFT-technológiás készülékeket is, felvevőkamerák, CD-lejátszók,digitális kamerák, kijelzők,

DVD-lejátszók, DVD-meghajtók, merevlemezes felvevők, hifi berendezések, monitorok, projektorok, rádiós

eszközök, set-top boxok, videofelvevők; digitális és/vagy optikai rögzítők, illetve adathordozók (amelyek a 9.

osztálybatartoznak); szélessávú kommunikációs készülékek; információs technológiai berendezés;

kommunikációtechnikai készülékek, beleértve a belső (inhouse) komunikációs technikát, valamint irodai

komunikációs technikát is beleértve (amelyek a 9. osztálybatartoznak); irodatechnikai eszközök, különösen

lejátszók, üzenetrögzítők, diktafonok, fejhallgatók; szkennerek és faxkészülék, valamint ezen termékek

alkatrészei; hardver és szoftver modulok és/vagy végkészülékek az internethez és a

beszédvezéreltinformációfeldolgozás készülékei számára; távközlési készülékek, különösen vezetékes és vezeték

nélküli ügyfélberendezések; MP3 lejátszók, különösen USB flash-memória alapon, valamint mini

merevlemezekkel; USB memóriastickek, külső merevlemezek;adatfeldolgozó berendezések és számítógépek,

beleértve a notebook-okat; számítógépes szoftver; televíziókészülékkel és/vagy számítógépekkel használható

videojátékok; szélessávú kommunikációs berendezések; elektronikus játékok televíziókészülékekhez
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ésszámítógépekhez történő csatlakozatáshoz, különösen játékkonzolok; a fent nevezett termékek tartozékai

(amelyek a 9. osztályba tartoznak); számítógépek, modemek, cellás modemek, személyi hívók, digitális személyi

titkárok, cellatelefonok, vezeték nélküliés vezetékes terminálok, számítógépes hálózatokhoz való hozzáféréshez,

 eszközök számítógépes világhálón való hozzáféréshez.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások digitális szórakoztató tartalmak, különösen zene-, hangjáték, film, kép-

és/vagy számítógépes játékfájlok kínálatának formájában, internetről és/vagy más elektronikus kommunikációs

hálózatokból való letöltéshez; azinterneten és/vagy más elektronikus kommunikációs hálózatban található

információk, weboldalak és források megkeresése és lekérdezése mások számára; jegyzékek készítése zene-,

hangjáték, film, kép- és/vagy számítógépes játékfájlok megtalálásában történőhasználathoz, az interneten és/vagy

 más elektronikus kommunikációs hálózatban.

 38 Telekommunikációk; telefonkészülékek.

 ( 111 )  201.011

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00297

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  Nagy József, Miskolc (HU)

 ( 541 )  RÉVÉSZ ÉRME

 ( 511 )  6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

 14 Nemesfémek és ötvözeteik; érmék.

 ( 111 )  201.012

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 09 03689

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  Culinaris Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  201.013

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 09 03086

 ( 220 )  2009.10.26.

 ( 732 )  BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FunBike

 ( 511 )  12 Kerékpár.

 ( 111 )  201.014

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 09 03676

 ( 220 )  2009.12.17.
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 ( 732 )  VITAPRESS KFT, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MÁJUS 1.

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 32 Alkoholmentes italok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  201.015

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 09 03682

 ( 220 )  2009.06.26.

 ( 732 )  ACO Technologies plc, Shefford, (GB)

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

 ( 541 )  QMAX

 ( 511 )  17 Nem fémből készült csőkötések.

19 Nem fémből készült építő- és mélyépítőanyagok és alkatrészek csatornarendszerekhez; csatornarendszerek és

berendezések; szennyvízcsatornák; szennyvízcsatorna szelvények; rácsok; szerkezeti részek, alkatrészek és

 szerelvények csatornarendszerekhez.

 ( 111 )  201.016

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00494

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  Szigetköz Quelle Kft., Öttevény (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  DIAMANTINA

 ( 511 )  30 Természetes vagy mesterséges jég, ehető jég jégfrissítő italokhoz és ételekhez, jeges tea.

32 Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz, szénsavas üdítőitalok és egyéb nem

alkoholos italok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és egyéb készítmények italok

 előállításához.

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

 ( 111 )  201.017

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00502

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  Edictum Kft., Gyál (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Digitális műholdvevők, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális

 kábeltelevíziós vevőkészülékek, műholdvevő antennák, földi digitális vevőantennák, LNB konverterek.
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 ( 111 )  201.018

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00113

 ( 220 )  2010.01.18.

 ( 732 )  Gláser Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek; internetes kereskedelmi szolgáltatások.

 37 Építkezések; építőipari szakipari munkák; építési javítások; építkezések felügyelete; építőipari bonyolítások.

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

 ( 111 )  201.019

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00289

 ( 220 )  2010.02.02.

 ( 732 )  Ráthonyi Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Ráthonyi Rita, Debrecen

 ( 541 )  RÓNA

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  201.020

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 00031

 ( 220 )  2010.01.08.

 ( 732 )  Balogh Levente, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bozóky Imre, Kecskemét

 ( 541 )  HUNGO

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

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

 lószerszámok.

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.

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

 művirágok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.021

 ( 151 )  2010.08.19.
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 ( 210 )  M 10 00022

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga

által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

-helyettesítők (nem orvosi célra);dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

 ( 111 )  201.022

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 09 03598

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 6 Fém támasztólétrák, fémlétrák, fémlétrák könyvtárakba, fémdobozok, biztonsági pénzszekrények, fémcsavarok,

fém anyacsavarok, fémszegecsek, fémszögek, csapszegek, fém csavaralátét, fémláncok, fémzárak (nem

elektromos), fémkulcsok, ajtózárak, ajtóreteszek,bilincsek, aranyforrasztó, fém rudak keményforrasztáshoz és

 hegesztéshez, keményforrasz ötvözetek, ezüstforrasztó, forgóasztalok rakodáshoz.

11 Jégtartó dobozok (nem hordozhatók), jégszekrények; gázégők, gázcsapok, gázégők kempingezéshez,

grillezők, malátapörkölő gépek, lávakövek barbecue grillekhez, izzószálas égők, hidrogénégők, csíraölő égők,

petróleumégők, petróleumtüzelésű hordozhatókemencék főzéshez, acetilén gázégők, alkoholos-égők, olajégők,

hordozható agyagkemencék főzéshez, készülékek húsok füstöléséhez, benzinégők; vécékagylók, piszoárok;

zuhanyok, zuhanyfülkék, mosdókagylók (egészségügyi berendezés részei), mosdóállványok,fürdőkádak,

fürdőkád garnitúrák, előre gyártott fürdőszobák, fürdőszobai szerelvények, gőzölő eszközök háztartási

használatra, szaunák háztartási használatra; gázkazánok, gázbojlerek, gáztűzhelyek, bojlerek háztartási

használatra, kandallók,huzatszabályzók fűtéshez, ágymelegítők, radiátorfedelek, radiátortetők, radiátorok,

petróleum kályhák, széntüzelésű kályhák, vízforralók, berendezések légfűtéshez, kazánok légfűtéshez,

vízmelegítők, berendezések melegvíz-fűtéshez, berendezésekgőzfűtéshez, tűzálló edények; gázhűtők, hűtőgépek,

hűtő párologtatók/szárítók, hűtőtornyok, hűtőtartályok, fagyasztók, légkondicionálók; szellőzők, ventilátorok

szellőzőkhöz; gázlámpák, gázharisnyák, haranglámpák, gömb alakú lámpaburák,

lámpaernyőtartók,lámpafelfüggesztő horgok, lámpafoglalatok, reflektorok, lámpaüvegek; szennyvíz kezelésére

szolgáló tartályok háztartási használatra, tűzcsapok, 3 darabból álló szétválasztó tartályok, csepegtetők (öntözési

tartozékok), vízcsapok, vízvezetéki csövekegészségügyi berendezésekhez, ivó kutak, ürülék kezelésére szolgáló

berendezések, dísz kutak, napkollektorok (fűtés); kerékpárlámpák, lámpák gépkocsikhoz, reflektorok

gépkocsikhoz, irányjelző lámpák gépkocsikhoz, vakítás-gátló készülékek gépkocsikhoz(lámpatartozékok),

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám II. kötet, 2010.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1368



fagymentesítők gépkocsikhoz, légkondicionálók gépkocsikhoz, fényszórók gépkocsikhoz, szellőző

(légkondicionáló) berendezések és készülékek gépkocsikhoz, fűtőberendezések gépkocsikhoz;

kerékpár-fényszórók; öntözőgépek mezőgazdaságicélokra; gázmosó, gáztisztító berendezések, légfertőtlenítők,

légtisztító készülékek és gépek, levegőszagtalanító készülékek, vízfertőtlenítők, víztisztító készülékek, szikkasztó

berendezések élelmiszerekhez, szerves anyagokhoz, italhűtő berendezések,jégkészítő gépek és berendezések;

utcai lámpák, biztonsági lámpák földalatti használatra, csíraölő lámpák légtisztításhoz, neonlámpák,

dinamólámpák, kisülő lámpák és tartozékaik, izzószálas lámpák és tartozékaik, ultraibolya sugárzók, UV-lámpák

nemgyógyászati használatra, csíraölő lámpák, csillárok, vízfelszíni lámpák, hidrogénlámpák, akváriumi

világítótestek, spot-lámpák, ívlámpák, biztonsági lámpák, búvárlámpák, ledes-égők ünnepi díszítéshez, infravörös

lámpák, zseblámpák világításhoz,halcsalogató lámpák, mennyezetvilágítás, elektromos fények karácsonyfákhoz,

állólámpák, fényszórók (pásztázó), mesterséges napelemes lámpák, fényszórók (reflektorok), fénycsövek,

zseblámpák; hajszárítók, szobai hűtőberendezések háztartási használatra,elektromos (melegítő)takarók nem

gyógyászati célokra, elektromos melegítőpárnák nem gyógyászati célokra, elektromos hűtőgépek, elektromos

hűtő kirakatok, vitrinek; elektromos tűzhelyek, elektromos lábmelegítők (muffok), elektromos magasnyomású

serpenyők,kukták (elektromos), elektromos ostyasütők, elektromos eszközök joghurt készítéséhez, elektromos

cumisüveg-melegítők, elektromos kazánok, elektromos kávészűrők, elektromos kávéfőző-gépek, elektromos olaj

sütők, elektromos kőszén ejetorok, elektromoságyneműk, elektromos lábmelegítők, elektromos sütők, elektromos

 kemencék háztartási használatra, elektromos melegítő szőnyegek, mikrohullámú sütők, ágymelegítők.

 ( 111 )  201.023

 ( 151 )  2010.08.19.

 ( 210 )  M 10 02102

 ( 220 )  1999.02.19.

 ( 732 )  Firetrace Limited, Ipswich (GB)

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

 ( 541 )  FIRETRACE

 ( 511 )  1 Tűzoltóanyag keverék.

9 Tűzoltó készülékek és berendezések, azok alkatrészei és szerelvényei, hőmérséklet érzékelő berendezések,

 valamint azok alkatrészei és szerelvényei.

 ( 111 )  201.024

 ( 151 )  2010.08.23.

 ( 210 )  M 10 00931

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VITACTIVE

 ( 511 )  5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők

 ( 111 )  201.025

 ( 151 )  2010.08.23.

 ( 210 )  M 10 00932

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  STUREGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények
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 ( 111 )  201.026

 ( 151 )  2010.08.23.

 ( 210 )  M 10 00933

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  C-Drive

 ( 511 )  5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők

 ( 111 )  201.058

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00212

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  Schiller Autóház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hatházi Vera ügyvéd, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Schiller Autó Család

 ( 511 )  12 Gépjárművek és azok alkatrészei, szárazföldi közlekedési eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, új és használt járművek forgalmazása, értékesítése; kereskedelmi

 adminisztráció, irodai munkák.

39 Gépkocsikölcsönzés, új és használt járművek kölcsönzése, személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, utazások

 szervezése.

 ( 111 )  201.059

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00361

 ( 220 )  2010.02.08.

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

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

 ( 541 )  OTOMOTO.HU

 ( 511 ) 35 Reklámozás, mások javára különböző áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi

az ügyfelek számára, hogy megfelelően megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és ezek végzése

elektronikus úton, különöseninterneten keresztül; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; online piacterek működtetése áruk és szolgáltatások eladói és vevői számára; eladók áruinak és

szolgáltatásainak értékelő visszacsatolásai és osztályozásai, eladókáruinak értéke és árai, vevők és hirdetési

 útmutató biztosítása; reklámozási és hirdetési szolgáltatások.

38 Telekommunikáció; távközlési szolgáltatások, köztük adatok és információk elektronikus továbbítása; paging

 szolgáltatások.

 42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

 ( 111 )  201.060

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00551

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Birochem Kutatásim Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mármarosi Tamásné, Biatorbágy

 ( 541 )  Onco Shop

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

 ( 111 )  201.061

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00552

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Birochem Kutatási, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mármarosi Tamásné, Biatorbágy

  

( 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 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  201.062

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00567

 ( 220 )  2010.02.22.

 ( 732 )  Boros Péter, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  dr. Lomnici Lajos ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  CAFFÉ BRIO

 ( 511 )  43 Vendéglátás.

 ( 111 )  201.063

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00548

 ( 220 )  2010.02.18.

 ( 732 )  Timemaster Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  OLDTIMER SOKADALOM

 ( 511 )  41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  201.064

 ( 151 )  2010.08.26.

 ( 210 )  M 10 00357

 ( 220 )  2007.05.14.

 ( 732 )  Burlen Fuel Systems Limited, Salisbury, Wiltshire (GB)

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

 ( 541 )  AMAL

 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek; porlasztók (karburátorok); porlasztókhoz való légtisztítók; gépek tengelykapcsolói;

szelepek; kardáncsuklós tengelykapcsolók; csapágyak; motorok és hajtóművek/-gépek (nem szárazföldi járművek
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meghajtására szolgáló-); szivattyúk;szűrők; belső égésű motorok részét képző lángcsappantyúk;

kormánymarkolatról vezérelt mechanizmusok belső égésű motorokhoz; üzemanyagmegtakarító berendezések és

üzemanyagnyomás-szabályozó berendezések, mindezek belső égésű motorokhoz; az előbb említettáruk

 alkatrészei és szerelvényei.

12 Szárazföldi járművekhez, motorkerékpárokhoz, mopedekhez és robogókhoz való alkatrészek és tartozékok;

 szárazföldi járművek, motorkerékpárok, mopedek és robogók motorjaihoz való alkatrészek és tartozékok.

 ( 111 )  201.068

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03601

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Pharmatéka Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  DSP granulátum

 ( 511 )  5 Állatgyógyászati készítmények.

 ( 111 )  201.069

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00415

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft., Pápa (HU)

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

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.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  201.070

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00032

 ( 220 )  2010.01.07.

 ( 732 )  Babainfo Bt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Göndör Éva, Göndör Ügyvédi Iroda, Győr

  ( 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.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.071

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 00033

 ( 220 )  2009.01.07.

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

 ( 300 )  359918 2008.07.10. PE

 359917 2008.07.10. PE

 359916 2008.07.10. PE

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

 ( 541 )  PRO-RELIEF

 ( 511 )  3 Peru, 2008. július 10. 359916. sz. bejelentés alapján: nem-gyógyászati szájápolószerek.

 21 Peru, 2008. július 10. 359918 sz. bejelentés alapján: fogkefék.

 ( 111 )  201.072

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03388

 ( 220 )  2009.11.20.

 ( 732 )  Carp Love Kft., Csécse (HU)

  

( 546 )

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

(felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések, tárolására, szabályozására vagy hangok vagy

 képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek.

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

 termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; nyomdabetűk; klisék.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; játékok, játékszerek.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  201.073

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03573

 ( 220 )  2009.12.08.

 ( 732 )  Casio Computer Co.,Ltd.(Casio Keisanki Kabushiki Kaisha), Shibuya-ku, Tokyo (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; szoftver tudományos elektronikus

számológépekhez; számológépek; táblázatos számológépek; számlázógépek; nyomtató asztali számológépekhez;

elektromos számológépek; pénztárgépek; elektronikuspénztárgépek; pénztárgépek, úgy mint kártyaelfogadó

terminálok és szoftver kártyaelfogadó rendszerek; kézi terminálok, úgy mint mobil adat terminálok; szkennerek

kártyaelfogadó rendszerekhez; elektromos szótárak; alkatrészek és tartozékok elektronikusszótárakhoz;

számítógépes szoftver elektronikus szótárakhoz; letölthető elektronikus szótárak; memóriakártyák elektronikus

szótárakhoz; CD-ROM-ok elektronikus szótárakhoz; elektronikus címke nyomtatók; szalagkazetták

címkenyomtatókhoz; lemezcímnyomtatók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; számítógépes

programok digitális kamerákhoz; alkatrészek és tartozékok digitális kamerákhoz; tartók digitális kamerákhoz;

elemek digitális kamerákhoz; elemtöltők digitális kamerákhoz; vetítők;vetítők, úgy mint multimédia videó vetítők

képek, hang és adatok továbbá előadás továbbítására és lejátszására, nevezetesen képek és hangok továbbítására

és lejátszására szolgáló készülékek; irat kamerák; adatterminálok vetítőkhöz; vetítőkhöz valókonnektorok;

elektronikus személyi adattárolók; PDA-k; kézi személyi számítógépek; részek és alkatrészek PDA-hoz; személyi

számítógépek; számítógépek hardver összetevők és számítógépes perifériák; számítógépes nyomtatók;

számítógépes szoftver;számítógépes szoftver személyi számítógéphez amivel adatcsere hozható létre személyi

számítógép és karóra között vagy egy digitális kamera és más elektronikus készülék és eszköz között;

folyadékkristályos TV rendszerek; navigációs rendszerek éskészülékek; autós navigációs rendszerek és

készülékek; mobiltelefonok; részek és alkatrészek mobil telefonokhoz; rádiós személyhívók; rádiók; CD

lejátszók; készülékek hang és kép felvételére, továbbítására vagy lejátszására; műsoros zenei lemezek;műsoros

video lemezek; mozifilmek; előre felvett műsoros adathordozók, úgy mint elektronikai eszközök,

mágneslemezek, mágnes szalagok, félvezető memóriák, optikai lemezek, mágneses optikai lemezek,

CD-ROM-ok és műsoros zenei DVD-k; előre felvett műsorosadathordozók, úgy mint elektronikai eszközök,

mágneslemezek, mágnes szalagok, félvezető memóriák, optikai lemezek, mágneses optikai lemezek,

CD-ROM-ok és képi, animációs és mozgó képes DVD-k; elektronikai eszközök és CD-ROM-ok automata előadó

programmalelektronikus zenei eszközökhöz; kommunikációs hálózaton keresztül letölthető zenék; letölthető

zenei oldalak; kommunikációs hálózaton keresztül letölthető képek; gramofon lemezek; diafilmek; elemek;

adapterek; fejhallgatók; erősítők; hangosbeszélők;mikrofonok elektronikus zenei készülékekhez; fénymásoló

gépek; fax továbbító és fogadó készülékek; üres videó kazetták és audió kazetták; fényképező eszközök és

készülékek; filmipari eszközök és készülékek; optikai eszközök és készülékek;telekommunikációs berendezések
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 és készülékek; elektronikus gépek, berendezések és ezek tartozékai.

14 Karórák; részek és tartozékok karórákhoz; órák; részek és tartozékok órákhoz; elektronikus órák; részek és

tartozékok elektronikus órákhoz; független rádióvezérlésű órák; karórák amik adatokat képesek továbbítani és

fogadni PDA-ról vagy személyiszámítógépről; napelemes elektronikus karórák és órák; adatbankos funkcióval

ellátott elektronikus karórák és órák; karóra szíjak; óra- és óragyártással kapcsolatos dolgok; stopperórák;

 fociórák.

15 Elektronikus zenés billentyűzetek; elektronikus zongora; elektronikus hangszerek; részek és alkatrészek

 elektronikus hangszerekhez; állvány elektronikus hangszerekhez.

 ( 111 )  201.074

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03169

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

 ( 541 )  Népszabadság Magazin A kultúráról másképp.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  201.075

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03170

 ( 220 )  2009.10.30.

 ( 732 )  Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mónika, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  201.076

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 09 03176

 ( 220 )  2009.11.02.

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

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

 tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  201.077

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 07 04008

 ( 220 )  2007.11.30.

 ( 732 )  Vinum Primatis Borászati Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vinum Liturgicum

 ( 511 )  33 Borok.

 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 43 Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.078

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00186

 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Bakonyi-Kiss Attila 100%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

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

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.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezertesen mindenfajta

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

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

mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói

 tanácsadás.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes

 szállásadás.

 ( 111 )  201.079
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 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00595

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Barabás Téglakő Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok: téglakő, térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek; burkolatok, nem fémből

 építési célokra; burkolólapok, nem fémből; kő; műkő; építőelemek betonból; építőkövek; útburkoló anyagok.

 35 Kereskedelmi ügyletek; térburkoló kövek, szegélykövek, útépítési elemek forgalmazása.

 ( 111 )  201.080

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00187

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Kóber Ferenc, Budapest

 ( 541 )  Ölelő

 ( 511 )  33 Bor.

 ( 111 )  201.081

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00204

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Inernational Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágnesesen kódolt kártyák (mágneskártyák); mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló

 kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.

16 Nyomtatványok, könyvek, időszaki kiadványok, számlakönyvek, számlázó lapok, formanyomtatványok,

összekapcsoló eszközök (irodaszerek), dossziék; papír- és kartonkötések, amelyek a 16. osztályba tartoznak, és

 papíripari cikkek.

36 Kölcsön- és hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügyletek; terhelési kártya és

hitelkártya-szolgáltatások; betéti kártya-szolgáltatások; készpénz kártya-szolgáltatások; adósságbehajtási és

adósság részletekre bontásávalkapcsolatos szolgáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektronikus

pénzátutalási és készpénzelosztási szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megtakarítási és biztosítási

 szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatások;számla-kifizetési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.082

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00389

 ( 220 )  2010.02.11.
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 ( 732 )  Sun & Fun Holidays Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Cardak Salih, Budapest

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.083

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00588

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Gessamí, S.L., AD700 Escaldes-Engordany (AD)

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

 ( 541 )  LIVING THE FOREST

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.084

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00589

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., Taizhou City, Jiangsu Province (CN)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 1 M0902561 bejelentés, 2009. szeptember 9.-iki belső elsőbbséggel: Gumi adalékanyagok; vegyi közbenső

termékek gyógyszergyártásban történő felhasználásra; gyógyszerészeti közbenső termékek gumi adalékanyagok

gyártásában történő felhasználásra;papírgyártási adalékanyagok; festék adalékanyagok.Vegyi közbenső termékek

növényvédőszerek gyártásában történő felhasználásra, növényvédőszer közbenső termékek gumi adalékanyagok

 gyártásában történő felhasználására.

 ( 111 )  201.085

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00205

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Relatív-A Kft., Diósd (HU)

 ( 541 )  RELATÍV-A

 ( 511 ) 16 Papír, karton anyagokból készült csomagolóanyagok nyomdaipari termékek; csomagolóanyagok;

könyvkötészeti anyagok, csomagolóanyagok papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai kellékanyagok;

csomagolásra szolgáló műanyagok csomagolóanyagok;műanyagból, papírból, fából és fémből és ezek

kombinációjából készülő csomagolóanyagok, melyek logisztikai, anyagmozgatási folyamatok esetében kerülnek

felhasználásra az áru rögzítése, védelme, csomagolása céljából, pl: műanyag tasakok, zsákok és fóliák,papír
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 dobozok, fém csomagoló pántszalagok, fa kalodák és dobozok.

 22 Speciális csomagolástechnikai zsákok, tasakok és táskák.

 ( 111 )  201.086

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00192

 ( 220 )  2010.01.25.

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

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

 ( 541 )  MAGYARORSZÁG LOVAS FŐVÁROSA

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 ( 111 )  201.087

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00388

 ( 220 )  2010.02.10.

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

 ( 740 )  Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Xylinep

 ( 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 )  201.088

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00193

 ( 220 )  2010.01.25.

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

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

 ( 541 )  ORSZÁG LOVAS FŐVÁROSA

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  201.089

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00007

 ( 220 )  2010.01.05.

 ( 732 )  IPH Group Hübers GmbH, Hamminkeln (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  31 Tápanyagok állatok számára.

 ( 111 )  201.090

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00203

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Inernational Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágnesesen kódolt kártyák (mágneskártyák); mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló

 kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.

16 Nyomtatványok, könyvek, időszaki kiadványok, számlakönyvek, számlázó lapok, formanyomtatványok,

összekapcsoló eszközök (irodaszerek), dossziék; papír- és kartonkötések, amelyek a 16. osztályba tartoznak, és

 papíripari cikkek.

36 Kölcsön- és hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügyletek; terhelési kártya és

hitelkártya-szolgáltatások; betéti kártya-szolgáltatások; készpénz kártya-szolgáltatások; adósságbehajtási és

adósság részletekre bontásávalkapcsolatos szolgáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektronikus

pénzátutalási és készpénzelosztási szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megtakarítási és biztosítási

 szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatások;számla-kifizetési szolgáltatások.

 ( 111 )  201.091

 ( 151 )  2010.08.27.

 ( 210 )  M 10 00188

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Lévai Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábián Titusz, dr. Fábián Titusz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés.
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 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  201.094

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00613

 ( 220 )  2010.02.24.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 38 Távközlés.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.095

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00178

 ( 220 )  2010.01.22.

 ( 732 )  Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobássalműködő 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.

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

 38 Távközlés.

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

42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízingelése (bérlése), adatállomány szolgáltatás, vagyis

adatok gyűjtése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány használatához való jog kölcsönzése és

igénybevételi idő bérbeadása(kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség

 biztosítása.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére mások által egyéni
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igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások, szerzői-jogi ügykezelés, szerzői

 jogok, rádiósugárzási és tv-sugárzásijogok és egyéb immateriális jogok.

 ( 111 )  201.096

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00368

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  dr. Szemerédi Gyula, Budapest (HU)

 Török Ádám, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  BRADOBAD

 ( 511 )  5 Fertőtlenítő szerek, kutya, macska mosdató szerek, kutya, macska lemosó szerek.

 ( 111 )  201.097

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00369

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Molnár Tibor, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  Flamingó együttes

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

 ( 111 )  201.098

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00371

 ( 220 )  2010.02.09.

 ( 732 )  Simon Klio, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  Braumeister

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  201.099

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00582

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Meló-Diák Országos Diákvállalkozásszervező Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  201.100

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00771

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU)

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

  ( 546 )

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

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  201.101

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00777

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.102

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00781

 ( 220 )  2010.03.09.

 ( 732 )  Lornion Impex S.R.L., Targu Mures, Jud. Mures (RO)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegtartók,

szemüveglencsék, szemüveglencse üvegjei, ebbe az osztályba tartozó szemüvegkiegészítők és szemüvegkellékek.

14 Nemesfémek és östvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

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

35 Reklámozás, áruk bemutatása, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi

 tevékenység, import-export.

 ( 111 )  201.103
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 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00583

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Chen Cheng, Budapest (HU)

 ( 541 )  C.C.G.Perfect

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.104

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00584

 ( 220 )  2010.02.23.

 ( 732 )  Chen Cheng, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.105

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00244

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  M-3 Projekt Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Várhegyi Kornélia, Squarra & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  201.106
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 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00642

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Annus István Miklós, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CENTERPLAST

 ( 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).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.107

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00017

 ( 220 )  2010.01.06.

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

 ( 300 )  1191823 2009.11.11. BX

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 111 )  201.108

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00214

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  dr. Bodrogi Péter Gyula, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VETINDEX

 ( 511 ) 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.

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.
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 ( 111 )  201.109

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00218

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  AMCO Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PROFILM

 ( 511 ) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; PVC zsugorfólia (polivinilklorid

zsugorfólia), PO zsugorfólia (poliolefinzsugorfólia), kézi és gépi sztreccs fólia, PE fólia (polietilén), PP

pántszalagok (polipropilén), PE pántszalagok (polietilén), acél pántszalagok, bandázs szalag (papír, műanyag),

övező szalagok (papír, műanyag), légpárnás térkitöltő, klipsz és twisttasakzáró szalagok, vákuumtasakok,

PET+OPP fedőfólia tálcazáráshoz, PET+PE/PP fedőfólia tálcazáráshoz, PP és PVC ragasztószalagok, hordfül

 ragasztószalag, tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 ( 111 )  201.110

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00634

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  Senior Service (Overseas) Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  Senior Service

 ( 511 )  34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányzási cikkek.

 ( 111 )  201.111

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00641

 ( 220 )  2010.02.26.

 ( 732 )  Nikecell Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft., Fűzfőgyártelep (HU)

 ( 740 )  Lárhen Kft., Budapest

 ( 541 )  GLASCOPOR

 ( 511 ) 17 Szigetelőanyagok, valamint habosított polisztirolból készült termékek; üveggyapot szigetelési célokra;

 nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelőlemezek; továbbá lapok, lemezek és tömbök.

 19 Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből; továbbá bevonatok; habarcsok építési célokra.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise

 rendszerek működtetése.

 ( 111 )  201.112

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00429

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Vitaplus Élelmiszer, Gyóygszergyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; kiemelten vitaminok és ásványi anyagok.

 ( 111 )  201.113

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00052

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.114

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 09 03435

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

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

 ( 541 )  GLAM LOOK

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

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

 ( 111 )  201.115

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 09 03035

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Rejtvény Király

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  201.116

 ( 151 )  2010.08.30.
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 ( 210 )  M 09 02441

 ( 220 )  2009.08.25.

 ( 732 )  JEKLOTEHNA-HUNGÁRIA Kft., Nyíregyháza-Sóstóhegy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Narancs ízű szénsavas üdítőital.

 ( 111 )  201.117

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 09 03034

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Ügyes Rejtvény Király

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  201.118

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 09 03042

 ( 220 )  2009.10.20.

 ( 732 )  Dobos József, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGYMOSODA

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.119

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 09 03638

 ( 220 )  2009.12.14.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Csajban nagy!

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

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  201.120

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00266

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  MOLNÁR TV Műsorkészítő és Szolgáltató Kft., Csorna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Távközlés.

 ( 111 )  201.121

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00261

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  Pál Csaba, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8 Kézzel működtetett eszközök, különösen kézi konzervnyitók és tubus kinyomók.

 21 Eszközök háztartási és konyhai célokra, különösen kis kézi eszközök, kézi prések.

 35 Reklámozás, különösen reklámhordozók forgalmazása.

 ( 111 )  201.122

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00056

 ( 220 )  2010.01.13.

 ( 732 )  Jégbüfé Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  JÉGBÜFÉ

 ( 511 ) 43 Vendéglátás, büfé, kávéházak, vendéglátóipar, cukrász és pékipari termékek gyártása, fagylaltok, parfék,

 sütemények, goffry készítése.

 ( 111 )  201.123

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00252

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  SG-MAX Informatikai Tervező Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Gábor Viktor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

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

 keltetőgépek.

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; tűzoltókészülékek.

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

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

 ( 111 )  201.124

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00070

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Érj el sokat, élj mértékletesen, adj vissza környezetednek.

 ( 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 szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  201.125

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00452

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INNO LAND

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

 30 Tea, gabonakészítmények, fűszeres mártások, fűszerek.

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

 állatok részére; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás.

 ( 111 )  201.126

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00255

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  Vitexim Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Black Eagle

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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 ( 111 )  201.127

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00258

 ( 220 )  2010.01.27.

 ( 732 )  Sante Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.128

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00267

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  Divian Mega Bútoripari Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Étkezők, konyhabútorok, szekrénysorok, kiegészítő bútorok.

 ( 111 )  201.129

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00247

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  Faktor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kucserák Katalin, dr. Molnár Péter, Kucserák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok, szeszses italok, likőrök, habzó italok, habzóborok, pezsgők.

 ( 111 )  201.130

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00027

 ( 220 )  2010.01.08.

 ( 732 )  Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 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 )  201.131

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00410

 ( 220 )  2010.02.10.

 ( 732 )  Disznókő Zrt., Mezőzombor (HU)

 ( 541 )  INCOGNITO

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  201.132

 ( 151 )  2010.08.30.

 ( 210 )  M 10 00033

 ( 220 )  2010.01.11.

 ( 732 )  Mc'Donald's International Property Company, Ltd., Wilmington, Delaware 19808 (US)

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

 ( 541 )  McWRAP

 ( 511 ) 30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertéshúsos szendvicsek, halas szendvicsek, csirkehúsos

szendvicsek; kétszersültek, kenyér, sütemények, kekszek, csokoládé, kávé, kávéhelyettesítők, tea; mustár;

 zabliszt; tészták; szószok; fűszerek;cukor.

 ( 111 )  201.133

 ( 151 )  2010.09.08.

 ( 210 )  M 08 00325

 ( 220 )  2008.02.01.

 ( 732 )  Sara Lee/DE N.V., AD Utrecht (NL)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30 Őrölt pörkölt kávé.

 ( 111 )  201.143

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00034

 ( 220 )  2010.01.11.

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

 ( 541 )  HelloBaby! Babát tervezők magazinja

 ( 511 ) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek, prospektusok,

 plakátok, nyomtatott publikációk, oktatási anyagok.

41 Nevelés; szakmai képzés, elektronikus deszktop kiadói tevékenység, könyvek és folyóiratok papír alapú és

elektronikus online kiadása, online elérhető, nem letölthető elektronikus publikációk, sport- és kulturális

 tevékenységek, szórakoztatás, akadémiák(oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  201.145

 ( 151 )  2010.08.31.

 ( 210 )  M 10 00217

 ( 220 )  2010.01.26.

 ( 732 )  Levitas Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oláh László, Budapest

 ( 541 )  MÉZES ÉLET

 ( 511 )  30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek, cukrászsütemények, méz, mustár, fűszeres mustárok, fűszerek.

 ( 111 )  201.151

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00892

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Pápista Zoltán, Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11 Fűtő- és hűtőberendezések.

 ( 111 )  201.152

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00909

 ( 220 )  2010.03.19.
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 ( 732 )  Uszkai Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.153

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00910

 ( 220 )  2010.03.19.

 ( 732 )  Wanadis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Józsa Éva, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Kozmetikai bőrápoló szerek, napvédő termékek (kozmetikai készítmények a bőr lebarnulására), kozmetikai

 krémek.

 ( 111 )  201.154

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00896

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)

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

 ( 541 )  COOL WHITE

 ( 511 ) 8 Borotvák és borotvapengék, borotválkozó eszközök, adagolók, kazetták és patronok, melyek mindegyike

 tartalmaz pengét; a fenti termékek részei és kellékei.

 ( 111 )  201.155

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00899

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 732 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 más készítmények italokhoz.
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 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  201.156

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00700

 ( 220 )  2010.03.03.

 ( 732 )  Rajta Roland, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38 Internetes honlap.

 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 ( 111 )  201.157

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00501

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  Edictum Kft., Gyál (HU)

 ( 541 )  AMIKO

 ( 511 ) 9 Digitális műholdvevők, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális

 kábeltelevíziós vevőkészülékek, műholdvevő antennák, földi digitális antennák, LNB konverterek.

 ( 111 )  201.158

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00503

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.159

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00497

 ( 220 )  2010.02.17.
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 ( 732 )  INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  201.160

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00500

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  Edictum Kft., Gyál (HU)

 ( 541 )  SYNAPS

 ( 511 ) 9 Digitális műholdvevők, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális

 kábeltelevíziós vevőkészülékek, műholdvevő antennák, földi digitális antennák, LNB konverterek.

 ( 111 )  201.161

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00293

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  Borsi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Péter, dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  COMPU-TIK

 ( 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.

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

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

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

 ( 111 )  201.162

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00103

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek,

 bizsuk, jelvények, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

folyóiratok; fényképek, képeslapok, matricák, jelvények; papíriprai cikkek; tanításai és oktatási anyagok

 (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék.

 25 Ruházati cikkek, sportruházat; cipők, sportcipők; sapkák, kalapok.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; üdítőitalok, gyerekpezsgők;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áruminták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek,

 élelmiszerek és italok kiskereskedelmi értékesítése.

 ( 111 )  201.163

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00296

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  Szőke András, Taliándörögd (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.164

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00102

 ( 220 )  2010.01.15.

 ( 732 )  Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  PUSKÁS FERENC

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

 bizsuk, jelvények, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; üdítőitalok, gyerekpezsgők;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áruminták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek,

 élelmiszerek és italok kiskereskedelmi értékesítése.

41 Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportrendezvények,

 emléktornák.

 43 Vendéglátás; szállodák, éttermek, sörözők, borozók, kávézók.

 45 Szellemi tulajdon licencia és franchise.

 ( 111 )  201.165

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00417

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  Karenowa Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Erős Petra, Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; autómosás;

bányaművelés; biztonsági zárak javítása ; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek

kölcsönzése; bútorasztalos munkák[javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása;

cipőjavítás; cső(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos

berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezésekzavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült

motorok felújítása; elhasznált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; esernyőjavítás; exkavátorok

[kotrógépek] kölcsönzése; falazás [kőművesmunka]; fehérnemű mosása; fehérnemű vasalása;fehérnemű-tisztítás;

felvonók felszerelése és javítása; fertőtlenítés; fényesítés horzsakővel; fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem

a mezőgazdaságban; filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések felszerelése és javítása; gépek

üzembehelyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;

gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek restaurálása; homokfúvás;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú

információk; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműfényezés; járműjavítás;

járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda ellenikezelése; járművek tisztítása; jelek

festése vagy javítása; kazánok tisztítása és javítása; kárpit(ozás) javítása; kemencék üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőbányák kiaknázása;kőműves

munkák; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás

elleni riasztók felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mólók építése; mosodák; műtárgyak

restaurálása;napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; órák karbantartása és javítása; patkányirtás;

páncélszekrények karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; pelenkamosás; raktárak

építése és javítása; repülőgépek karbantartása ésjavítása; rozsdamentesítés; ruhagőzölés, vasalás; ruhajavítás;

ruhaneműk tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás]; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés]; szivattyújavítás;szőrmék karbantartása, tisztítása és

javítása; tapétázás; távbeszélő készülékek üzembe helyezése és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti

javítások; tetőfedő munkák; tisztítógépek kölcsönzése; tonerpatronok újratöltése; tűzriasztókfelszerelése és
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javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása; állványozás; égőfejek karbantartása és javítása; építés*; építési

tárgyú információk; építkezések felügyelete [irányítás]; építmények lebontása; építőipari gépek kölcsönzése;

épületek[belső] tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek

 építése;vegytisztítás; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés [építőipar].

 ( 111 )  201.166

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00814

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Asztali késtartók, asztalnemű, edények, fajanszedények, fazekasáruk, főzőedények, háztartási eszközök,

szűrők, kaspók, kávéskészletek, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek, merőkanalak,

 kristályok, üvegáruk, opálüveg, porcelánok,salátástálak, serpenyők, tányérok, teaskannák, vázák.

 ( 111 )  201.167

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00930

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  TRAGIS

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények

 ( 111 )  201.168

 ( 151 )  2010.09.01.

 ( 210 )  M 10 00208

 ( 220 )  2010.01.25.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Óvadék, kezesség.

 ( 111 )  201.169

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 02724

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)

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

 ( 541 )  Petőfi borcsalád

 ( 511 )  33 Borok.
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 ( 111 )  201.170

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 02723

 ( 220 )  2009.09.24.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)

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

 ( 541 )  Petőfi víz

 ( 511 )  32 Vizek.

 ( 111 )  201.171

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 02312

 ( 220 )  2009.08.07.

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

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

 ( 541 )  TRANS FOOD

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

 étkeztetés.

 ( 111 )  201.172

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03320

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  Farkas Tamás, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése [szórakoztatás];

gyakorlati képzés [szemléltetés];klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás;

oktatási tárgyú információk; on-line elérhető elektronikuspublikációk, nem letölthetők; rádió- és

televízióprogramok készítése; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szövegek kiadása; versenyek szervezése [oktatás

vagyszórakoztatás]. 

 ( 111 )  201.173

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03321

 ( 220 )  2009.11.13.

 ( 732 )  ZSITA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Madlovits Péter, Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); adagolók [géprészek]; ajtónyitó- és záró

 szerkezetek, hidraulikus [géprészek].

9 Villamos, egyéb mérő-, jelző, ellenőrző (felügyeleti) készülékek; automatikus kormányberendezések

 járművekhez; benzinszintjelzők; feszültségszabályozók járművekhez.

11 Világító-, fűtő-, hűtő-, szellőztetőberendezések; fényszórók gépkocsikhoz; irányjelző izzólámpák

 járművekhez, lámpák gépkocsik irányjelzőihez.

12 Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; abroncskarimák járművekhez; abroncsok járműkerekekhez;

biztonsági hevederek járműülésekhez. 

 ( 111 )  201.174

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03330

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  LÁRHEN Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, beleértve férfi és női alsóneműk; cipők; kalapok; nyakkendők; ingek; blúzok; kesztyűk;

papucsok; pólók; pulóverek; fürdőruhák, csecsemő- és babakelengyék; jelmezek; övek; pizsamák; bőrruházat;

 sálak; sportruházat; zoknik; harisnyák.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, kereskedelmi franchise bolthálózatok és raktárbázisok üzemeltetése;

 marketing- és reklámtevékenység.

 ( 111 )  201.176

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03712

 ( 220 )  2009.12.21.

 ( 732 )  Target Kraszi Borászati Kft., Somlószőlős (HU)

 ( 740 )  dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  201.177
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 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03530

 ( 220 )  2009.12.03.

 ( 732 )  Viasat Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VIASAT6

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  201.178

 ( 151 )  2010.09.02.

 ( 210 )  M 09 03731

 ( 220 )  2009.12.17.

 ( 732 )  Agárdi Ínyenc Korlátolt Felelősségű Társaság, Agárd (HU)

 ( 740 )  dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  201.179

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00340

 ( 220 )  2010.02.05.

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

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

  

( 591 )

 ( 511 ) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi, vadhús, húskivonat, gyümölcsök és zöldségek és

zöldség keverékek, főtt zöldségek, tojás, étolajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek, tej alapú pépek, túró, sajt,

vaj, vajkrém, joghurt, kefír ésezek ízesített változatai, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zöldségkonzervek,

 savanyúságok, zselék, lekvárok, kompótok.

30 Kávé, tea, kakaó és csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek, cukor, fagylaltok, jégkrémek,

 pudingok, kenyér, tésztafélék és cukrászsütemények, salátaöntetek.

 ( 111 )  201.180

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 09 03327

 ( 220 )  2009.11.16.

 ( 732 )  EDT Trade Kft., Szada (HU)

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

 friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

 ( 111 )  201.181

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01114

 ( 220 )  2010.04.08.

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

 ( 541 )  DROSILENA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.182

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01120

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 732 )  EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

 ( 541 )  OSTIBIL

 ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, az ízületi betegségek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények

 kivételével.

 ( 111 )  201.183

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01119

 ( 220 )  2010.04.08.

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

 ( 541 )  FRAGOTELLA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.184

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01118

 ( 220 )  2010.04.08.

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

 ( 541 )  KYLNETTA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.185

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01117

 ( 220 )  2010.04.08.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MINKIAN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.186

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01116

 ( 220 )  2010.04.08.

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

 ( 541 )  LILADROS

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.187

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 01115

 ( 220 )  2010.04.08.

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

 ( 541 )  DROSINETTA

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.188

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00134

 ( 220 )  2010.01.19.

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

 ( 541 )  Paletta díjcsomag

 ( 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.

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.

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

 ( 111 )  201.189

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00122

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Keller Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.
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38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  201.190

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00117

 ( 220 )  2010.01.18.

 ( 732 )  Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DOGGYDOLLY

 ( 511 )  25 Ruha-kalap-cipőárú (kutyaruha).

 ( 111 )  201.191

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00120

 ( 220 )  2010.01.18.

 ( 732 )  Gastronet a.s., Bratislava (SK)

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

  ( 546 )

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék; értesítések (papíráruk); jegyek; ragasztószalagok papíripari vagyháztartási használatra;

öntapadó címkék (papíripari); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; címerpajzsok (pecsétek

papírból); zacskók csomagolásra (papírból vagy műanyagból); matricák, lehúzóképek; műanyag

buboréklemezek(csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból vagy papírból; csomagolópapír;

palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); műanyagfóliák csomagolásra; szalvéták papírból;

tányéralátétek papírból; asztalterítők papírból; papírtörülközők;palackalátétek (papírból); söröskorsó alátétek;

előkék (csecsemőknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból

 vagy kartonból; zászlók (papírból).

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; papírruházat.

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,természetes vagy mesterséges; jég, ehető; jégkrémek; zsemlék; cukorkaáruk;

kovász; bors; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); ízesítőszerek; ízesítők (a pizza előállításához); pizza

tészta; (megszórt vagy meghintett töltött) pizzák;paradicsomszósz; kekszek; malátás kekszek; gyümölcsös

sütemények/torták; süteménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; salátaöntetek; liszttartalmú

 ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú-);nádcukor szirup.

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

üzletvezetéshez; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja; üzletszervezési

tanácsadás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;

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

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanyagok terjesztése;reklámanyagok

 [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás;
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 házhozszállítás megrendelés alapján.

43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások;

gyorséttermek; kávéházak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; panziók;

 vendéglátóipar; online ételrendelésekvisszaigazolása és teljesítése.

 ( 111 )  201.192

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00719

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, 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.

 ( 111 )  201.193

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00924

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  201.194

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00318

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 29 Algakivonatok étkezésre; fésűkagylók, nem élő; garnéla rákok, nem élő; hal, nem élő; hal, tartósított; halból

készített ételek; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; homár, nem élő; kagylók, (ehető -),

nem élő; kagylók, nem élő;kaviár; languszták, nem élő; lazac; osztriga, nem élő; rákfélék, keménytestű, nem élő;
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rákok, folyami, nem élő; sózott hal; szardella, ajóka; szardínia; tengeri rákok, apró, nem élő;tengeri uborkák, nem

 élő; tonhal.

 ( 111 )  201.195

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00319

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  dr. Wolf Patricia, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen import, export,

 kiskereskedelmi és forgalmazási szolgáltatások alkoholos italok vonatkozásában.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, különösen alkoholos italok szállítása.

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

 fordítói tevékenység, fordítói hitelesítés, gyermeknevelés és felügyelet.

 ( 111 )  201.196

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00326

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése.

 36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

 ( 111 )  201.197

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00327

 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lurdy-Rendezvényközpont

 ( 511 )  41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

 ( 111 )  201.198

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00325
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 ( 220 )  2010.02.05.

 ( 732 )  Ecoroll Hungária Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Milyo

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

 fólia.

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

 cikkek, papíripari cikkek háztartási célokra; csomagolóanyagok papírból, kartonból.

17 Műanyag fóliák ívek vagy tekercsek formájában, díszítési célokra; ragasztós hátoldalú műanyag lapok, fóliák

 és/vagy hálók tartós matricák és/vagy jelzések gyártására.

 ( 111 )  201.199

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00322

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  Melodika Kft., Kispáli (HU)

 ( 541 )  Mercy együttes

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

 ( 111 )  201.200

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00729

 ( 220 )  2010.03.05.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balogh Éva jogtanácsos, Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék, magazinok, revük (időszaki lapok); újságok.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; hitelkártya-szolgáltatások.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása

 adatbázisokhoz; üzenetek küldése.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; csomagküldemények elosztása; információ

 szállítással kapcsolatban; levélben megrendelt áruk szállítása; napilapok terjesztése.

 ( 111 )  201.201

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00720

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  201.202

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00718

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)

 ( 740 )  Pintz György szabadalmi ügyvivő, PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRIMBIOTIC

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

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

 élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  201.203

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00210

 ( 220 )  2010.01.25.

 ( 732 )  Premium Health Concepts Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 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).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.204

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00308

 ( 220 )  2010.02.03.

 ( 732 )  BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gombaölő szerek (fungicidek).

 ( 111 )  201.205

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00312

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám II. kötet, 2010.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1409



 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  Cao Kelin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruha, cipő, kalapáru.

 ( 111 )  201.206

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00313

 ( 220 )  2010.02.04.

 ( 732 )  Barát Papír Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Címkék, nem szövetből; dossziék [papíráruk]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; festékszalagok

számítógép-nyomtatókhoz; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek; hajtogatókartonok [irodai cikkek];

iratgyűjtők, dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok;iratkapcsok, iratfűzők; irattartók [irodai cikkek]; irodai kapcsok;

irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; írótollak; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; kartotékkartonok [papíráruk]; könyvecskék, füzetek; lyukasztókkézi [irodai cikkek]; másolópapír

[papíráruk]; naptárak; nyomtatványok; papíráruk; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; szalvéták, papírból; tollak

 [irodai cikkek]; tűzőgépek [irodai cikkek]; öntapadó címkék [papíráruk].

 ( 111 )  201.207

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00125

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Keller Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  201.208

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00124

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Keller Gabriella, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  201.209

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 10 00123

 ( 220 )  2010.01.19.

 ( 732 )  Keller Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudakozók, információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  201.210

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 09 03706

 ( 220 )  2009.12.19.

 ( 732 )  Agronauta Bt., Sóskút (HU)

 ( 541 )  Sulforace

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

 ( 111 )  201.211

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 09 03500

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 )  CASSANDRA

 ( 511 )  33 Pezsgők.

 ( 111 )  201.212

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 09 03702

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 18 Nyakörvek és hámok állatok részére; pórázok, szájkosarak, takarók, pokrócok és szőnyegek állatok részére;

 rágásra és harapdálásra alkalmas-nem ehető -játékok állatok részére, ruhák kis háziállatoknak.

21 Ápoló eszközök háziállatoknak, mégpedig fésűk, szivacsok, kefék, lóvakarók; alomtálcák, víztároló edények,

műanyagból készült boxok, ketrecek, kalitkák és kosarak háziállatok számára; valamint ezek részei; ketrecekhez

 takarók, madárfürdők és műtojások;hosszúnyelű lapátok állatürülék eltakarításához.

31 Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magvak és vetőmagvak; táplálékok állatok, madarak,

rágcsálók és halak részére és ezekből álló készítmények az ebbe az áruosztályba tartozó táplálékokhoz adalékként

való használatra; maláta; szépia csontok;ehető csontok, rudacskák és rágcsák háziállatok részére; macskák részére

tej; állati alom; friss gyümölcsök és zöldségek és ezekből előállított készítmények más táplálékok adalékaként

 történő felhasználáshoz.

 ( 111 )  201.213

 ( 151 )  2010.09.06.

 ( 210 )  M 09 03499

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 )  SENORITA

 ( 511 )  33 Bor.

 ( 111 )  201.214

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 09 03603

 ( 220 )  2009.12.10.

 ( 732 )  Tiara Gazdaságszervező és Tőkebefektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  DIADAL

 ( 511 ) 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(tömény italok 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.

 ( 111 )  201.215

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 09 02982

 ( 220 )  2009.10.14.

 ( 732 )  Marcal Vendéglátó és Kereskedelmi Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Marcal Vendéglő-Étterem

 ( 511 ) 30 Ételek (liszt alapú), szendvicsek, cukrászati termékek, cukrász- és aprósütemények (cukrászat), édességek,

palacsinták, torták, gyümölcstorták, ostyák, bonbonok, gesztenyepüré, italok (csokoládé-, kakaó-, kávé alapú),

tea, ehető díszek süteményekhez,marcipán, fagylalt, jégkrém, pudingok, péksütemények, briósok,

 gabonakészítmények.

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

43 Éttermi vendéglátás, party-service; büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglők; éttermi-, gyorséttermi-, tálalási

szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek, cukrászdai-, bár-, szállodai- és panziószolgáltatások; rendezvényhez

 termek kölcsönzése.
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 ( 111 )  201.216

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00423

 ( 220 )  2010.02.12.

 ( 732 )  Black & White Média Film Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  vas akarattal az egészségért

 ( 511 )  35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  201.217

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00396

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Keresztesi Tímea jogtanácsos, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdő, kemping; szabadidős, wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és

 kulturális rendezvények, szimpóziumok, konferenciák, show műsorok szervezése.

 43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.218

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00993

 ( 220 )  2010.03.25.

 ( 732 )  RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Gurgaon-122001, Haryana (IN)

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

 ( 541 )  ISOZYLORAN

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.

 ( 111 )  201.219

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00803

 ( 220 )  2010.03.10.

 ( 732 )  Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Telek Péter, Telek Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIBRI

 ( 511 )  28 Játékkártyák.

 ( 111 )  201.220

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00809

 ( 220 )  2010.03.10.
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 ( 732 )  ACCOR, Evry (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 43 Szállodai és éttermi (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; motelek, éttermek, kávézók, teázók,

bárok (kivéve klubok), üdülők szolgáltatásai; szállodai szobafoglalás turisták számára; nem szakmai jellegű

 konzultáció és tanácsadás szállodaiés éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  201.221

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00005

 ( 220 )  2010.01.04.

 ( 732 )  Gusto Burger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

 friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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.

 ( 111 )  201.222

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00392

 ( 220 )  2010.03.11.

 ( 732 )  Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Somos Géza, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

 29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldségek.
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 30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztő, sütőporok, fűszerek.

 ( 111 )  201.223

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00393

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  Csillag László Károly, Kaposvár 7400 (HU)

 ( 740 )  dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 111 )  201.224

 ( 151 )  2010.09.07.

 ( 210 )  M 10 00394

 ( 220 )  2010.02.11.

 ( 732 )  ELEKTRIKÓ Kft., Vácszentlászló (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; televízió készülékek, cd,

 mp3-mp4 lejátszók, rádiók, fényképezőgépek, számítógépek.

11 Világító-, fűtő-, főző-, hűtő-, szárító-, berendezések. Háztartási hűtő-fagyasztószekrények, fagyasztóládák,

gáztűzhelyek, sütők, főzőlapok, klímaberendezések, mikrohullámú sütő, kályhák, mosógép, elektromos

 olajradiátor, konyhai elektromos készülékek:kávéfőző, vasaló, kenyérsütő, hajszárító, hajsütő.

 ( 111 )  201.232

 ( 151 )  2010.09.10.

 ( 210 )  M 04 04922

 ( 220 )  2004.12.09.

 ( 732 )  TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

 ( 541 )  ATORVA

 ( 511 )  5 Atorvastatint tartalmazó gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  201.244

 ( 151 )  2010.09.14.

 ( 210 )  M 03 05620

 ( 220 )  2003.12.23.

 ( 732 )  PRINCO CORP., Hsinchu, Tajvan (TW)

 ( 740 )  Mester Tamás szabadalmi ügyvivő, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Üres optikai tároló eszközök; nevezetesen mágneses optikai lemezek; adattárolásra alkalmas, írható mini

diszkek; adattárolásra alkalmas, írható és újraírható kompakt diszkek; adattárolásra alkalmas, írható és újraírható

digitális megbízható lemezek;floppy diszkek; CD-ROM-ok; adattároló egységek; lemezmeghajtók; adatolvasó

 berendezések; adattároló és -olvasó berendezések; videolemezek; hangrögzítő lemezek; video kompakt diszkek.

 ( 111 )  201.247

 ( 151 )  2010.09.14.

 ( 210 )  M 03 04084

 ( 220 )  2003.10.01.

 ( 732 )  Árklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György szabadalmi ügyvivő, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Bonbonok (cukorkák), cukorkaáruk, csokoládé, csokoládéalapú italok, kakaós termékek, karamella

 (cukorkák), kekszek, piskóták.

 39 Áruk csomagolása, termékek csomagolása.

A rovat 201 darab közlést tartalmaz. 
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