
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  201.225

 ( 151 )  2010.09.08.

 ( 210 )  M 04 00830

 ( 220 )  2004.02.25.

 ( 732 )  ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Aloe Vera tartalmú folyékony táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  201.226

 ( 151 )  2010.09.09.

 ( 210 )  M 08 02283

 ( 220 )  2008.07.11.

 ( 732 )  Vida Balázs, Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Cukorkaáru, csokoládé.

 ( 111 )  201.455

 ( 151 )  2010.10.06.

 ( 210 )  M 08 03834

 ( 220 )  2008.12.12.

 ( 732 )  Kladek Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás; reklámfelületek kereskedelmi ügylete.

 ( 111 )  201.488

 ( 151 )  2010.10.11.

 ( 210 )  M 08 03168

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M176



 ( 220 )  2008.10.10.

 ( 732 )  PERFECT FOND Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok, rostkoncentrátum, gyógyteák, herbateák, vitaminkészítmények.

 ( 111 )  201.562

 ( 151 )  2010.10.19.

 ( 210 )  M 05 03327

 ( 220 )  2005.10.14.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  NCIS-Tengerészeti helyszínelők

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemesfém

bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; 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.

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

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

 ( 111 )  201.841

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01013

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 732 )  Balázs Valéria, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Anamé

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.846

 ( 151 )  2010.11.30.

 ( 210 )  M 10 01079

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 732 )  Haircut 2000 Hajstúdió Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  201.868

 ( 151 )  2010.11.30.

 ( 210 )  M 10 00263

 ( 220 )  2010.02.01.

 ( 732 )  Szépasszonyvölgy Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Detre, Eger

 ( 541 )  Édes bűnbeesés

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

 ( 111 )  201.870

 ( 151 )  2010.11.30.

 ( 210 )  M 10 01212

 ( 220 )  2010.04.15.

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

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

 ( 541 )  INDOLA PÁRBESZÉD

 ( 511 ) 3 Fehérítőszerek kozmetikai használatra; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;

hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatszerek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai festékek;

kozmetikai szerek; napvédő termékek;piperecikkek; ragasztószerek álhajakhoz; ragasztószerek kozmetikai

használatra; samponok; szappanok; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; hajszínélénkítő

termékek; balzsamok; hajpakolások; hajrögzítő készítmények; hajszínezők;hajformázó termékek; napvédő

 termékek hajra; hajregeneráló szerek; hajegyenesítő szerek.

16 Albumok, brosúrák; vékony fűzött könyvek; folyóiratok; füzetek; grafikus ábrázolások; hírlevelek;

katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; időszaki lapok; újságok;

 trendmagazin; szakmai hírlevél hajápolással,fodrászattal, valamint kozmetikai készítményekkel kapcsolatban.

41 Fodrász továbbképzés; gyakorlati képzés; fodrász rendezvények, szemináriumok és bemutatók, ezek

 szervezése és lebonyolítása, versenyek szervezése, szépségversenyek szervezése.

 42 Fodrászszalonok; fodrászati szaktanácsadás.
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 ( 111 )  201.871

 ( 151 )  2010.11.30.

 ( 210 )  M 10 01360

 ( 220 )  2010.04.29.

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

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

 ( 541 )  FAVILLA

 ( 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 )  201.872

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01361

 ( 220 )  2010.04.29.

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

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

 ( 541 )  HÖLGYVILÁG

 ( 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 )  201.873

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01562

 ( 220 )  2007.11.26.

 ( 732 )  Orion Corporation, Espoo (FI)

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

 ( 541 )  ORIDOX

 ( 511 )  5 Vírusellenes gyógyszerek és antibiotikumok.

 ( 111 )  201.874

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01569

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  The Joy's Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fityeház (HU)

 ( 740 )  Pintz György, Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  201.875

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01571

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  Wealthy Phoenix Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest

  

( 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.

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

 ( 111 )  201.876

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00071

 ( 220 )  2010.01.14.

 ( 732 )  Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PROFESSION ÁLLÁSVADÁSZ

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

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

 ( 111 )  201.877

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00250

 ( 220 )  2010.01.29.

 ( 732 )  Toyota Motor Hungary Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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 ( 111 )  201.878

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00450

 ( 220 )  2010.02.15.

 ( 732 )  Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  201.879

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00652

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 732 )  Ange-Pro Kft., Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Ékszerutánzat (divatékszer).

 18 Bőrtáskák, utazótáska, bőröndök.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.880

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00664

 ( 220 )  2010.03.01.

 ( 732 )  Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; ásványvizek; ásványvizek [italok].

 ( 111 )  201.881

 ( 151 )  2010.12.01.
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 ( 210 )  M 10 01063

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  ECONET Kereskedelmi és Ipari Szolgaltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SÁRVÁR GYÖNGYE

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.882

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01064

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  Mediterrán MO Kft., Bóly (HU)

 ( 541 )  RESISTOR

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  201.883

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01070

 ( 220 )  2010.04.02.

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

 ( 740 )  dr. Lokodi Csaba, Budapest

 ( 541 )  e-check

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

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

 ( 111 )  201.884

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01180

 ( 220 )  2010.04.30.

 ( 732 )  LAPP-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllő

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

 ( 111 )  201.885
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 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01254

 ( 220 )  2010.04.16.

 ( 732 )  Swarco Traffic Hungária kft. 100%, Budapest (HU)

 ( 541 )  SignelPark

 ( 511 ) 9 Parkolóautomatizálási és járműbeléptető rendszerek és azok elemei, parkolók felügyeleti és távfelügyeleti

 eszközei, parkolástechnikai tájékoztató rendszerek.

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

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

 ( 111 )  201.886

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01262

 ( 220 )  2010.04.20.

 ( 732 )  Birkás Pálinka Kft., Győrvár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok, különösen pálinkák.

 ( 111 )  201.887

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01373

 ( 220 )  2010.04.29.

 ( 732 )  BERNARD MATTHEWS LTD, Norwich, Norfolk (GB)

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

 ( 541 )  AZ ÉLETÜNK RECEPTJE

 ( 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.

 35 Élelmiszer termékek árusítása, marketing.

 ( 111 )  201.888

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01779

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Mogyi Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 )  Minden vele kezdődik

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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,
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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.

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

 ( 111 )  201.889

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01376

 ( 220 )  2010.04.29.

 ( 732 )  Sano-Brunos Enterprises Ltd., Hod Hasharon (IL)

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

 ( 541 )  CARELINE

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

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

 ( 111 )  201.890

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01777

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG, Köln (DE)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  14 Órák, különösen karórák, ébresztő órák és faliórák.

 ( 111 )  201.891

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01469

 ( 220 )  2010.05.06.

 ( 732 )  iData Műszaki Informatikai Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  iTrack

 ( 511 )  9 Személykövető-adatfeldolgozó egység.

 42 Személykövető-adatfeldolgozó rendszer.

 45 Jármű,-objektum és személykövető védelmi rendszer.

 ( 111 )  201.892

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01594

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

  

( 591 )
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 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

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

 ( 111 )  201.893

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 00554

 ( 220 )  2010.02.19.

 ( 732 )  Palace Otthon Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36 Ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bérlete.

 ( 111 )  201.894

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01595

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  Candimpex Budapest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Kakaó -és csokoládéalapú készítmények, csokoládék, édességek, édességek karácsonyfa díszítéshez.

 ( 111 )  201.895

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01169

 ( 220 )  2010.04.13.

 ( 732 )  Alkotó-Tér Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 41 Szabadidős szolgáltatások nyújtása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

 [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás.

 ( 111 )  201.896

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01351

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 732 )  Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
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( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  201.897

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01665

 ( 220 )  2010.05.28.

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

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

 ( 541 )  NICROLOK

 ( 511 )  1 Ipari ragasztószerek.

 ( 111 )  201.898

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01768

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Piccolo s.r.o., Komarno (SK)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. 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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  201.899

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01764

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. 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.
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32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  201.900

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01765

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. 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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  201.901

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01766

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Pia Kereskedelmi Betéti Társaság, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. 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.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  201.902

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01767

 ( 220 )  2010.06.08.

 ( 732 )  Pia Kereskedelmi Betéti Társaság, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  201.903

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01671

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Servind Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2 Alizarinfestékek; alumíniumfestékek; alumíniumpor festéshez; anilinfestékek; arany fénymáz [kerámiához];

aranyozó festékek, aszfaltfesték; auramin; azbesztfestékek; baktériumölő festékek; bevonóanyagok

aszfaltpapírlemezhez [festékek]; bevonóanyagok[festékek]; bőripari tinták; bronzpor [festék]; cink-oxid

[porfesték]; cipőszínezékek; enyvfestékek; ezüstemulziók [porfestékek]; ezüstfesték kerámiákhoz; ezüstfólia;

ezüstöző porok; ezüstpaszta; fabevonók [festékek]; fafestékek, híg; fakonzerválóolajok; fakonzerváló termékek;

falfestékek; fapác; fehér színezékek vagy festékek; fekete színezékek vagy festékek; festékek'; festőfa; festőfa

kivonatok; fémek elhomályosodása elleni készítmények; fémek fólia alakjában festők, dekorátorok, nyomdászok

ésképzőművészek számára; fémek poralakban festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére;

fémvédő szerek; fixálóanyagok [lakkok]; fizetin [színezék]; glazúrok [bevonóanyagok]; gumigutti festéshez;

higítóanyagok festékekhez; higítóanyagoklakkokhoz; indigó [színezék]; italszínezékek; kanadabalzsam; karamell

[élelmiszer-színezék]; karboni) fakonzerváló szerként; kármin; kék színezékek vagy festékek; kobalt-oxid

[színezék]; kolofónium [gyanta], kopál; kopállakk; korom [porfesték]; korom[színezék]; koromlerakódás elleni

festékek; korróziógátló készítmények; korróziógátló szalagok; kötőanyagok festéshez; kreozot fa

konzerválásához; kurkuma [színezék]; lakkok; lakkok bronzzal való bevonáshoz; lámpakorom [porfesték];

likőrszínezékek;malátakaramell [élelmiszer-színezék]; malátaszínezékek; maratóanyagok bőrökhöz;

maróanyagok; masztix [természetes gyanta]; metszetnyomó festék; mészlé; mésztej; mézgagyanták; mínium;

narancsszínű ólom-oxid; nyomdafesték; nyomdai pépek [tinták];ólomfehér; ólom-karbonát; orleánfesték; papír

húsvéti tojások színezésére; platina fémmáz kerámiához; porfestékek; rozsda elleni olajok; rozsda elleni

védőszerek; rozsda elleni zsírok; rögzítőszerek vízfestékekhez; sáfrány [színezék]; sellak;sárszínezékek;

sűrítőanyagok festékekhez; szandarakgyanta; szárítóanyagok festékekhez; sziena-barna festék; szikkatívok

festékekhez; színezékek; színezékek alapozófestéshez; színezékek kerámiához; élelmiszer-színezékek;

színezőanyagok; szömörce, szumaklakkokhoz; természetes gyanták nyers állapotban; terpentin [higítóanyag

festékekhez]; tinktúrák; tinták állatok megjelölésére; tinták bőrökhöz; tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez;

titán-dioxid [porfesték]; tonerek [tinták] fénymásoló gépekhez;tonerpatronok [töltve] nyomtatókhoz és
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fénymásolókhoz; tűzálló festékek; uruku; vajszínezékek; vaslakk; védőbevonatok járműalvázakhoz; zománcok

 festéshez; zománcok [mázak].

 ( 111 )  201.904

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01161

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Bonavita Kft., Kaposkeresztúr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Különösen eszközök testgyakorláshoz, sportszerek.

 35 Különösen rendezvények, szabadidős tevékenységek, egészségvédő klubtevékenységek, nevelés.

 41 Különösen reklámtevékenység és rendezvényszervezés.

 ( 111 )  201.905

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01674

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rosner Gábor, Budapest

 ( 541 )  SZIGET FESTIVAL

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

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

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  201.906

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01160

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Bonavita Kft., Kaposkeresztúr (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Outfit - mert a mozgás az életünk !

 ( 511 )  28 Különösen eszközök testgyakorláshoz, sportszerek.

 35 Különösen rendezvények, szabadidős tevékenységek, egészségvédő klubtevékenységek, nevelés.

 41 Különösen reklámtevékenység és rendezvényszervezés.

 ( 111 )  201.907

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01675

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rosner Gábor, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

 szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  201.908

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01792

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  Mar N Go Kft., Győr (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 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 szoftvertervezés és -fejlesztés.

 ( 111 )  201.909

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01152

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  201.910

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01153

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

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

 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, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  201.911

 ( 151 )  2010.12.01.

 ( 210 )  M 10 01151

 ( 220 )  2010.04.12.

 ( 732 )  Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdei József, Budapest

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

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

 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, 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.
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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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  201.943

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01215

 ( 220 )  2010.04.15.

 ( 732 )  Harsányi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Almási György Norbert, Kecskemét

  
( 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.

 ( 111 )  201.944

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01401

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 732 )  Kapuvári Virág, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Pörzse Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  201.945

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01803

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)
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( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.946

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01804

 ( 220 )  2010.06.10.

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

  

( 546 )

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

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

 33 Alkoholtartalmú italok.

 43 Vendéglátás (élelmezés- időleges szállásadás).

 ( 111 )  201.947

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01681

 ( 220 )  2010.05.31.

 ( 732 )  Batternay Anita, Csobánka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Élelmiszerkereskedelmi szolgáltatás áruk származása tekintetében: kizárólag magyar tulajdonú családi

vállalkozásoktól, közvetlen magyar termelőtől, "Magyar Ízek Háza" márka reklámozása, a forgalmazott magyar

termékek reklámozása, "Magyar Ízek Háza"magyar termékeinek kereskedelmi ügyletei, promóciói, "Magyar Ízek

 Háza" kereskedelmi üzletlánc fejlesztés.

 ( 111 )  201.948

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01601

 ( 220 )  2010.05.20.

 ( 732 )  Dolcetta Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest
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( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  201.949

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 07 02353

 ( 220 )  2007.06.28.

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Amsterdam (NL)

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

 ( 541 )  MAGYAR NAGYDÍJ

 ( 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; a fentiek mindegyike Forma 1-es versenyekhez kapcsolódóan.

 38 Távközlés Forma 1-es versenyekhez kapcsolódóan.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; a fentiek mindegyike Forma 1-es

 versenyekhez kapcsolódóan.

 ( 111 )  201.950

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 09 03580

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zilai János, Földes-Kővári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDAVÁRI BORFESZTIVÁL

 ( 511 )  35 Reklámozás, árubemutatás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok, bálok, fogadások, hangversenyek szervezése

 és lebonyolítása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.951

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 09 03582

 ( 220 )  2009.12.09.

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zilai János, Földes-Kővári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDAPESTI NEMZETKÖZI BOR-ÉS PEZSGŐFESZTIVÁL
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 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok, bálok, fogadások, hangversenyek szervezése

 és lebonyolítása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.952

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01820

 ( 220 )  2010.06.14.

 ( 732 )  Kocsis Gábor, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  
( 546 )

 ( 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.

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

 ( 111 )  201.953

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01807

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  Hungart Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Falcsik István,Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  201.954

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 07 02354

 ( 220 )  2007.06.28.

 ( 732 )  Formula One Licensing BV, Amsterdam (NL)

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

 ( 541 )  HUNGARIAN GRAND PRIX

 ( 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; mindegyike Forma1-es versenyekhez kapcsolódóan.

 38 Távközlés Forma1-es versenyekhez kapcsolódóan.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; a fentiek mindegyike Forma1-es

 versenyekhez kapcsolódóan.

 ( 111 )  201.955

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01819

 ( 220 )  2010.06.14.

 ( 732 )  Peter's Aquafitt Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

 és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

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

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

 ( 111 )  201.956

 ( 151 )  2010.12.03.

 ( 210 )  M 10 01608

 ( 220 )  2010.05.20.

 ( 732 )  iPONT International Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  iPONT

 ( 511 ) 9 Számítógépek, számítógép hardver eszközök, különösen 3 dimenziós kijelző eszközök, monitorok; televízió

készülékek; számítógép programok, szoftver termékek, különösen 3 dimenziós térhatás megjelenítésével

kapcsolatos szoftver termékek online és offlinealkalmazásokra, online üzleti menedzsment célokra, e-business

 célokra, vállalati forrástervezési (erp) célokra.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különösen intranet- és internet-alkalmazások és

 e-business rendszerek, valamint ezekhez kapcsolódó hardver és szoftver eszközök tervezése, fejlesztése.

 ( 111 )  201.957

 ( 151 )  2010.12.06.

 ( 210 )  M 10 00948

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  Future of Media Kft, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  dr. Halász Bálint ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; közvéleménykutatás; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;reklámanyagok

terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban. 

 38 Távközlés.

 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  201.958

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00745

 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  NATURLAND Magyarország Termelő és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.959

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00747

 ( 220 )  2010.03.08.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATURSTART

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

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.960

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00748

 ( 220 )  2010.03.08.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATURE START

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

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.961

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00749
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 ( 220 )  2010.03.08.

 ( 732 )  Panarom Natúrkozmetika Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Illóolajok, kozmetikai cikkek, masszázs olajok.

 ( 111 )  201.962

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00750

 ( 220 )  2010.03.08.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATUR SHAPE

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

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó

 készítmények.

 30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fűszerek, méz, ecet, fűszeres mártások.

 ( 111 )  201.964

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 00871

 ( 220 )  2010.03.16.

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 lószerszámok.

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

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  201.965

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01696

 ( 220 )  2010.06.01.

 ( 732 )  Gelbert Nyomdaipari Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  201.966

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01682

 ( 220 )  2010.05.31.

 ( 732 )  Üdvhadsereg Szabadegyház - Magyarország, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kálóczy György, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Oktatás.

 44 Orvosi szolgáltatások.

 45 Vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  201.967

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01429

 ( 220 )  2010.05.04.

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

 ( 541 )  GYNEX

 ( 511 )  5 Gyógynövény kivonat.

 ( 111 )  201.968

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01424

 ( 220 )  2010.05.04.

 ( 732 )  HealthCapital Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
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 dr. Baraczka Mariann, Budapest (HU)

 dr. Horváth Ágnes, Budapest (HU)

 Ónody Tamás, Budapest (HU)

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

  ( 591 )

 ( 511 ) 9 Adathordozók, különösen egészségügyi tárgyú jogszabálygyűjteményt tartalmazó elektronikus, mágneses és

 optikai adathordozók

 45 Jogi szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi tárgyú jogszabályfigyelés, -elemzés és jogi tanácsadás.

 ( 111 )  201.969

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01421

 ( 220 )  2010.05.04.

 ( 732 )  Győr-Szol Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 35 Kereskedelmi ügyletek különösen ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban; üzleti adminisztráció és

adminisztratív szolgáltatások, adatállományok kezelése valamint közönségszolgálat és marketing különösen az

ingatlanok üzemeltetésének területén;vállalatvezetés és vállalatirányítás, vállalatszervezés és tanácsadás

különösen az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban; az ingatlan tranzakciókkal kapcsolatos szolgáltatások

reklámozása; fogyasztói tájékoztatás, különösen energiával kapcsolatostájékoztatás; fűtésköltség elszámolások

készítése; áru vásárlása továbbértékesítési célból, különösen építőanyag, dísznövény, komposzt, energia;

reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok) terjesztése az ügyfelek részére, szabadtéri

 hirdetés,reklám vagy toborzási célú propaganda és hirdetési szövegek kiadása, plakátok kiragasztása.

36 Ingatlanügyletek, ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing; ingatlan fenntartás, ingatlankezelés, bérházak kezelése;

közterületek, parkok kezelése; ingatlan bérbeadás, ideértve a lakó- és nem lakó ingatlanokat, közvetítés és

szaktanácsadásingatlan-befektetéseknél; ingatlanra vonatkozó számítógépes információs szolgáltatások;

ingatlanügyi adminisztrációs szolgáltatások, ingatlanmenedzsment; építőipari beruházói tevékenység,

ingatlanhasznosítás, ingatlanügynöki tevékenység,ingatlanközvetítői szolgáltatások, ingatlanok értékbecslése;

pénzügyi tervezetek készítése ingatlanfejlesztés keretében; pénzügyek ingatlanokkal kapcsolatosan, gondnoki

szolgáltatások, lakbérbehajtás; vagyonkezelés, vagyonberuházás és vagyonbefektetés;holding-társasági

 (tulajdonközösségi) szolgáltatások, sport- és kulturális tevékenységek szponzorálása.

37 Ingatlanok építése, üzemeltetése, karbantartása, javítása és felújítása; gépészeti üzemeltetés és karbantartás;

szerves és folyékony hulladék és szemét gyűjtése, eltakarítása; ipari száraz, háztartási, házi szemét és hulladék

gyűjtése, eltakarítása;szemét- és hulladékkezelő telepek fenntartása, üzemeltetése és tisztítása; közterületeken

elhelyezett szemét- és hulladékgyűjtő kosarak és konténerek kezelése és ezekből a szemét és hulladék

eltakarítása; szemét- és hulladéklerakó telepek - beleértveilyen lezárt telepeket is - fenntartása, illetőleg

üzemeltetése; fertőző és egészségügyi hulladék gyűjtése és eltakarítása; üzemzavar vagy baleset következtében

kiömlő szennyezések kezelése és eltávolítása; veszélyes és nehezen kezelhető hulladékgyűjtése és eltakarítása;

ipari tartályok tisztítása; folyadéktárolók és ciszternák tisztítása; házi újra feldolgozható hulladék gyűjtése,

válogatása és eltakarítása; közterületek, utak, járdák, parkok fenntartása, karbantartása és takarítása; ipari

éskereskedelmi létesítmények seprése, takarítása és tisztítása; tartályok tisztítása; szennyezett területek

szennyezés mentesítése; energiatermelésre és -elosztásra szánt berendezések beüzemelése, építése és

karbantartása; hőközpontok építése; fűtő- éskondicionáló berendezések beüzemelése, azok karbantartása;

berendezések hibakeresése vagy rossz működésének megállapítása; azbeszt eltávolítás és -felszámolás; beton
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 felújítás; építmények javítása és karbantartása.

39 Parkolási szolgáltatások, parkolók, parkolóház, mélygarázsok üzemeltetése, bérbeadása, tároló létesítmények

bérlete; energiaellátó vállalat szolgáltatásai, mégpedig villamos- vagy gáz-, olaj-, gázolaj-, gőz-, melegvíz eredetű

energia, valamint nap-,szél- és biomasszából származó energia szolgáltatása, elosztásának és tárolásának

szolgáltatásai; segítségnyújtó szolgáltatások gáz- és elektromos energia szolgáltatásához; kommunális hulladék

anyagok begyűjtése, válogatása, tárolása és szállítása;újrahasznosításra alkalmas hulladékok, termékek és

használt áruk vegyes vagy szelektív begyűjtése, disztribúciója (szállítása), válogatása, tárolása; hulladékok és

veszélyes anyagok gyűjtése, szállítása és tárolása; hulladékkezelési és hulladéktárolókonténerek bérbeadása,

 begyűjtése és szállítása.

40 Hőenergia termelés és hőerőművek energia termelése; energiatermelés, főleg villamos energia és gáz-, olaj-,

gázolaj-, gőz-, melegvíz eredetű energia, valamint nap-, szél- és biomasszából származóan; hulladékgyűjtés,

hulladékgazdálkodás, hulladékszakszerű kezelése, hulladék újrafeldolgozása, hasznosítása, a begyűjtött

hulladékok ártalmatlanítása vegyi, biológiai és/vagy természetes kezelési eljárásokkal, valamint tájékoztatás

ezeken a területeken; hulladékhasznosítás alapanyagként történőújrahasználat formájában; szemét és hulladék

komposztálása; szaktanácsadás hulladék feldolgozásra és -kezelésre; hulladékok osztályozása, válogatása;

 hulladék- és szemétégetés, -megsemmisítés.

42 Ingatlanokra vonatkozó tervezés és tanácsadás, többek között projektfejlesztés keretében; épületek és építési

szerkezetek tervezése; műszaki építési tanácsadás; projektfejlesztés lakásokra, irodákra, üzletekre, épületekre és

egyéb ingatlanokravonatkozóan; építőipari mérnöki tevékenység befektetési építkezésben és építőipari

konzultációs tevékenység, terv- és műszaki dokumentáció biztosítása; területfejlesztési szolgáltatások;

területrendezéssel kapcsolatos kutatás és fejlesztés; szemét éshulladék megsemmisítése, beleértve a veszélyes

hulladékok megsemmisítését is különösen nagyhőmérsékletű égetéssel; szemét- és hulladékkezelő berendezések

és létesítmények tervezése; szemét és hulladék gyűjtésével, feldolgozásával, eltakarításával éstárolásával

 kapcsolatos szaktanácsadás; laboratóriumi analitikai szolgáltatások.

 ( 111 )  201.970

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01411

 ( 220 )  2010.05.03.

 ( 732 )  KT & G Corporation, Taejon (KR)

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

 ( 541 )  BOHEM

 ( 511 ) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapapír, pipák, cigarettaszűrők,, cigarettatartók és cigarettatárcák

(nem nemesfémből), dohányzacskók, öngyújtók dohányosoknak (nem nemesfémből), gyufák, pipatisztítók,

 hamutartók dohányosoknak (nemnemesfémből) és szivarvágók.

 ( 111 )  201.971

 ( 151 )  2010.12.09.

 ( 210 )  M 10 01286

 ( 220 )  2010.04.23.

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

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

  

( 591 )

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek, újságok, különösen kéthetente megjelenő újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek

(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok

 (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

38 Távközlés, különösen üzenetek továbbítása számítógépek segítésével, fórumok biztosítása az interneten;

 telefon összeköttetések és telefon szolgáltatások.

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

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

 ( 111 )  201.972

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01057

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  Boros András 10%, Kecskemét (HU)

 GASTRO-WEB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 80%, Kecskemét (HU)

 Dobos Richárd 10%, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Krisztina, Kecskemét

 ( 541 )  HOVAMENJEK

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

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.973

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01060

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  Laki Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, könyvkiadás, valamint zenemű kiadása.

 ( 111 )  201.974

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01061

 ( 220 )  2010.04.01.

 ( 732 )  Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  ÚJ HANGYA

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  201.975

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01464

 ( 220 )  2010.05.06.

 ( 732 )  Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek;

 tetőfedések fémből, tetőfedő anyagok fémből.

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;

 tetőcsatornák, ereszcsatornák, nem fémből; tetőfedőanyagok, nem fémből.

 ( 111 )  201.976

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01470

 ( 220 )  2010.05.07.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési

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

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

 tanácsadó szolgáltatás.

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

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;

kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,

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

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

 42 Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervező tevékenységek, diszpécserszolgáltatás.

 ( 111 )  201.977

 ( 151 )  2010.12.08.

 ( 210 )  M 10 01459

 ( 220 )  2010.05.06.
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 ( 732 )  Grandio Projects Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tilki és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Grandio Residence

 ( 511 )  36 Ingatlankezelés, irodák/ingatlanok bérlete.

 37 Építés.

 ( 111 )  201.978

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00935

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  Ye Xiang Zhen, Budapest (HU)

 ( 541 )  OULIYA

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  201.979

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00939

 ( 220 )  2010.03.22.

 ( 732 )  Dalmand Mezőgazdasági Zrt., Dalmand (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  201.980

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00949

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 732 )  Lendvai és Társa Uszodatechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Rollotop

 ( 511 )  7 Motoros csévélőgépek úszómedencék és egyéb medencék takarásához.

19 Nem fém építőanyagok úszómedencékhez és egyéb medencékhez, valamint ezek takarásához; úszómedencék

és egyéb medencék, nem fémből; takarások, nem fémből vagy főként nem fémből, úszómedencékhez és egyéb

medencékhez; alkaltrészek és tartozékokúszómedencékhez és egyéb medencékhez, valamint ezek takarásához,

 amelyek nem tartoznak más osztályokba.

37 Úszómedence és egyéb medence takarások építése, felszerelése, karbantartása és javítása; úszómedencék és

 egyéb medencék építése és karbantartása

 ( 111 )  201.981

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 01348

 ( 220 )  2010.04.28.

 ( 732 )  Herbert Gábor, Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )  41 Szórakoztatás és sport és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  201.982

 ( 151 )  2010.12.15.

 ( 210 )  M 10 00950

 ( 220 )  2010.03.23.

 ( 732 )  Barka Fonal Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  201.983

 ( 151 )  2010.12.14.

 ( 210 )  M 04 04076

 ( 220 )  2004.10.04.

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

 ( 300 )  304 18 469.18 2004.04.02. DE

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

 ( 541 )  Hungarian Telekom

 ( 511 ) 9 ELSŐBBSÉGGEL: Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérő, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) és

oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok

rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolásáraszolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók;

hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

16 ELSŐBBSÉGGEL: Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy

 műanyagból; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).

35 ELSŐBBSÉGGEL: Reklámozás és üzletvezetés; ELSŐBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások,

nevezetesen adatok gyűjtése és nyújtása; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok futtatása; információ

 gyűjtése és rendszerezése.

 36 ELSŐBBSÉGGEL: Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

38 ELSŐBBSÉGGEL: Távközlés; a távközlés részére felszerelések működtetése és bérlete, különösen

műsorszóráshoz és televíziók számára; ELSŐBBSÉG NÉLKÜL: Adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen hírek

gyűjtése és szolgáltatása; adatbázis-szolgáltatások,nevezetesen adatbázisokhoz való hozzáférési idő bérlete;

 adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen információ továbbítása.

41 ELSŐBBSÉGGEL: Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális események szervezése;

könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott termékek, valamint a megfelelő elektronikus média (beleértve

 CD-ROM és CD-I) kiadása.

42 ELSŐBBSÉGGEL: Adatfeldolgozó programok készítése; adatbanki szolgáltatások, nevezetesen

adatbankokhoz való hozzáférési idő bérlete és adatbankok üzemeltetése, valamint adatok, hírek és információk
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gyűjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozófelszerelésekkel és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások;

projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan; ELSŐBBSÉG

 NÉLKÜL: Számítógép-programozási szolgáltatások.

 ( 111 )  201.987

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01035

 ( 220 )  2010.03.30.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 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; CD ROM (kompakt)

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

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

 számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

termékek; könyvkötészeti anyagok, könyvek, nyomtatványok, naptárak, folyóiratok, újságok; fényképek;

papíripari cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

 műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  201.988

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01233

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 732 )  Natural Meat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gál Ferenc Ügyvédi Iroda - Dr. Gál Ferenc ügyvéd, Szolnok

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  201.989

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01431

 ( 220 )  2010.05.04.

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

 ( 541 )  REGALEN

 ( 511 )  5 Gyógynövény kivonat.

 ( 111 )  201.990

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01442

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  He Jin Cha, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sun Yuan Fei, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 ( 111 )  201.991

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01646

 ( 220 )  2010.05.26.

 ( 732 )  TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  fezotol

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

 gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.

 ( 111 )  201.992

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01843

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Horváth-Gipsz Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Hangyál Edit, Hangyál Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 1 Cementek, cement vízállóvá tételére szolgáló termékek, higítók lakkokhoz, műanyag diszperzió, ragasztók

 falicsempéhez, önterülő aljzatkiegyenlítő.

2 Festékek, kencék, lakkok, higítók és szinező anyagok, mint festékek, kencék és lakkok adalékai, rozsdagátló és

fakonzerváló szerek, alapozó készítmények (festék formájában), fapácok, műgyanta alapú diszperziós homlokzati

 díszítő vakolat.

19 Nem fém építőanyagok, cementvakolatok, gipszek, gipszes glettek, gipsz vakolatok, habarcsok,

 csemperagasztók.
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 ( 111 )  201.993

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01845

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Print Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 40 Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  201.994

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01852

 ( 220 )  2010.06.16.

 ( 732 )  Pharmacoidea Kft., Szeged (HU)

  

( 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).

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  201.995

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02041

 ( 220 )  2010.07.01.

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M209



  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  201.996

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02042

 ( 220 )  2010.07.01.

 ( 732 )  Príma Maroni Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Édességek (cukrászkészítmények, cukrászsütemények).

 ( 111 )  201.997

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02246

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 541 )  GEDUON

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.998

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02247

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 541 )  GEDOCORT

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  201.999

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02248

 ( 220 )  2010.07.22.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M210



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

 ( 541 )  EXHALYN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.000

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02250

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 541 )  BIPULMIN

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.001

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02251

 ( 220 )  2010.07.22.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.002

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02252

 ( 220 )  2010.07.22.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.003

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02253

 ( 220 )  2010.07.22.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógszerkészítmények.

 ( 111 )  202.004

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 02255

 ( 220 )  2010.07.22.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.005
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 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 01437

 ( 220 )  2010.05.04.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Tisztítókészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok; szövet kondicionáló készítmények; fehérítő

készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek (nem fogászati használatra); készítmények

 mosogatás céljára; szappanok; kézmosók; tisztítóés fényesítő készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők.

 5 Fertőtlenítő és higiéniai készítmények.

A rovat 109 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M212


		2011-01-27T19:30:10+0100
	Szabó Richárd István




