
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 03225

 ( 220 ) 2009.11.05.

 ( 731 )  ANIMAT Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Mosogatógépek; mosógépek; porszívók; szárítógépek (háztartási); szőnyegtisztító gépek és készülékek,

 elektromos; tisztítógépek és berendezések, elektromos.

9    Kábelek, elektromos; kihangosító készülékek telefonokhoz; kollektorok, elektromos; lemezjátszók;

lemezmeghajtók számítógépekhez; mágneses adathordozók; mikrofonok; mikroprocesszorok; modemek;

monitorok [számítógéphardver]; monitorok[számítógépprogramok]; mozifilmek (exponált-); műholdas

navigációs készülékek; nagyfrekvenciás készülékek; napelemek; navigációs eszközök; navigációs berendezések

járművekbe [fedélzeti számítógépek]; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez;oktatási

készülékek; olvasóegységek [informatika]; operációs rendszerek számítógépekhez, rögzített; optikai

adathordozók; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai letapogatóegységek; rádiókészülékek;

rádiótelefon készülékek; scannerek,optikai letapogatók [informatika]; sebesség-ellenőrző készülékek

járművekhez; számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógépprogramok [letölthető];

számítógépek; számítógépes játékprogramok; számítógépperifériák; számítógépprogramok,rögzített; szoftverek,

rögzített; szórakoztató készülékek, amelyek csak televíziós vevőkészülékkel használhatók; szünetmentes

áramforrások; távirányító készülékek; telefonkészülékek; televíziós készülékek; térhatású készülékek;

 vevőkészülékek (audio-,video-) videokamerák.

 11    Háztartási hűtőkészülékek és berendezések; fűtőkészülékek, elektromos; hűtőgépek és készülékek;

hűtőszekrények; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos; kenyérsütő gépek; kandallók; kályhák

[fűtőkészülékek]; klímaberendezések; konyhai tűzhelyek,takaréktűzhelyek; légkondicionáló berendezések;

légszárító készülékek; mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]; olajsütők, fritőzök, elektromos; radiátorok,

 elektromos; szárítóberendezések; szárítókészülékek; villanyfőzőlapok.

 ( 210 ) M 10 01014

 ( 220 ) 2010.03.29.

 ( 731 )  Péter Annamária, 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.

  29    Sertéshúsból, vaddisznóhúsból készült termékek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 10 01438

 ( 220 ) 2010.05.05.

 ( 731 )  Ferenczy Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02667

 ( 220 ) 2010.09.05.

 ( 731 )  Manticore Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   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 szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 10 02698

 ( 220 ) 2010.09.08.

 ( 731 )  HVG Kiadó ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02875

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas Éva, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hungária Pezsgőkert

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

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

ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; adóbevallások elkészítése; becslés kereskedelmi

ügyletekben; beszerzői szolgáltatások(áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; bérszámfejtés;

eladási propaganda mások számára; elosztó-, adagoló-automaták kölcsönzése; előfizetések intézése távközlési

szolgáltatásokhoz mások számára; fénymásolás; fénymásológépek kölcsönzése;gazdasági előrejelzések; gépírási

szolgáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési
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hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; információ és

tanácsadásfogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek és készülékek

kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynökségek;kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

költöztető szolgálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírása;közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése;

manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; mások árui és szolgáltatásai engedélyzésének

kereskedelmi adminisztrációja;munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

állásközvetítő irodák; árösszevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs

médiában,kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése árverés; önköltség-elemzés reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatokirányításában segítségnyújtás üzletvezetéshez;

statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás

gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások kezelése;

számlakivonatokösszeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető személyeknek); televíziós

reklámozás; titkársági szolgáltatások; tördelésiszolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések intézése

mások számára; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés előadóművészek

részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás üzletszervezési tanácsadás;üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; cirkuszok;

digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;egészség(védő) klubok (kondícionálás); elektronikus desktop

kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása előadások díszleteinek kölcsönzése;

előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;feliratozása (filmek-);

fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások

tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;

gyakorlatiképzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek

szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; időmérés sporteseményeken; játékkaszinók

szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodaiszolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd értelmezése;

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

oktatás) kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy

nevelési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelező tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek

művészekszámára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); állatidomítás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

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

(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok;show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sorsjátékok lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;szabadidős
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szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése;

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

reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;

tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetésicélokra; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;

videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; világítóberendezésekkölcsönzése

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

állatkertek üzemeltetése; éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok

 szolgáltatásai(szórakoztatás).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások;

étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek

bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek;

panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges -);

szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek,asztalok, asztalterítők, üvegáruk

 kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása turistaházak; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 02940

 ( 220 ) 2010.10.01.

 ( 731 )  Szom-Hor Kesztyűgyártó Kft., Pécs (HU)

  ( 546 )

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

 állatbőrök, irhák.

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

 ( 210 ) M 10 02966

 ( 220 ) 2010.10.05.

 ( 731 )  Portál Faipari és Kereskedelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Magyarországról származó nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt,

 szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 20    Magyarországról származó bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből,

szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek

 pótanyagaiból, vagy műanyagokbólkészült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 10 02975

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Herb-Pharma HU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsiros Krisztina, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; bőrápoló gyógyszerkészítmények, bőrkeményedés elleni

 készítmények, elixírek, gyógyszervegyészeti készítmények, szérumok.

 ( 210 ) M 10 03054

 ( 220 ) 2010.10.12.

 ( 731 )  Dr Juice Co Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jenei Zsolt, Miskolc

 ( 541 ) AQUACLEAR

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 10 03056

 ( 220 ) 2010.10.13.

 ( 731 )  Haas György, Budapest (HU)

 Haas László Gábor, Budapest (HU)

 Radnóti Csaba, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Színes a világ

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások, internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása, online internetes

 információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás.

 41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek, elektronikus desktop kiadói

 tevékenység, elektronikus folyóiratok online kiadása.

  45    Közösségszervezés

 ( 210 ) M 10 03058

 ( 220 ) 2010.10.13.

 ( 731 )  Tóth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítő termékek testépítőknek és sportolóknak, különösen thermogenikus zsírégető

készítmények, erezettséget és izomzati pumpáltságot elősegítő készítmények, vitaminkészítmények, kreatinok,
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 aminosavak, tömegnövelők és teljesítményfokozók.

 28    Sportfelszerelések; rehabilitációs eszközök; testépítő és fitnesz kellékek, különösen kesztyűk, kapós

 kesztyűk, derékrögzítő és thermo-övek, bicepszhámok és nyakhámok, valamint csukló-, könyök- és térdbandázs.

  29    Fehérje emberi fogyasztásra; fehérjekészítmények és proteinek testépítőknek és sportolóknak.

 ( 210 ) M 10 03108

 ( 220 ) 2010.10.20.

 ( 731 )  Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 03109

 ( 220 ) 2010.10.20.

 ( 731 )  Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 10 03121

 ( 220 ) 2010.10.21.

 ( 731 )  Woop Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PLACES

 ( 511 ) 9    Számítástechnikai szoftverfejlesztési eszközök; közösségi hálózatépítéshez kapcsolódó online

szolgáltatásokat, közösségi hálózatépítő alkalmazások készítését segítő és adatlehívást, -feltöltést, -letöltést,

 -hozzáférést, -bloggolást és -kezelést lehetővétevő számítógépes szofverek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ideértve különösen

információk és adatok gyűjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, információk és adatok számítógépes

 adatbázisokba rendezését, szerkesztését,számítógépes nyilvántartások kezelését.

 38    Számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen adatok, üzenetek és információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs fórumok

biztosítása; online csevegő szolgáltatásokbiztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

 mobiltelefonon elérhető információs szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.

 ( 210 ) M 10 03143

 ( 220 ) 2010.10.22.

 ( 731 )  Budapesti Művelődési Központ, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Információk számítógépes adatbázisba való rendezése.
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  41    Oktatási tárgyú információk; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 03144

 ( 220 ) 2010.10.22.

 ( 731 )  Műsorkalauz Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 termékek; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott publikációk.

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

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

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; hirdetések levélben megrendelve;

 hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése.

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

folyóiratok on-line kiadása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

 kapcsolatban; lapkiadás.

 ( 210 ) M 10 03155

 ( 220 ) 2010.10.26.

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

 ( 541 ) Állatikártya

 ( 511 )  16    Fényképek, folyóiratok, papír- és plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak,

nyomtatványok és nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,

molinok és zászlók, öntapadó címkék,pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak,

címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök

 (készülékek kivételével).

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; marketing- és

 PR-szolgáltatások.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03227

 ( 220 ) 2010.11.02.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03228

 ( 220 ) 2010.11.02.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

 ( 541 ) PRO 4

 ( 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; 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.

 ( 210 ) M 10 03230

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  Piktorfesték Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szántay Ádám, dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 10 03232
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 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  Piktorfesték Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szántay Ádám, dr. Szántay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 10 03235

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALGASOKK

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 03236

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DEWASIL

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 03237

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DINADOX

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.
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 ( 210 ) M 10 03238

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DINOX

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 03239

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KLORIN

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 03240

 ( 220 ) 2010.11.02.

 ( 731 )  DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pászti-Nagy András, dr. Pászti-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) STABOX

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

 ( 210 ) M 10 03293

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Walking Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Klimon Krisztina, RBK&E Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 10 03295

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Kovács Attila Valentin, Békés (HU)

 ( 541 ) Valentino Smith

 ( 511 )  25    Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid; alsóneműk, alsószoknyák, alvómaszkok, bélések készruhákhoz,

(ruházat részei), bodyk (alsóruházat) csuklyák, kapucnik (ruházat), dzsekik, egyenruhák, fülvédők,
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fürdőnadrágok, úszónadrágok, fürdősapkák, harisnyanadrágok,harisnyák, ingek, izzadságfelszívó alsóneműk,

izzadságfelszívó harisnyák, kabátok, kesztyűk, kezeslábasok, melegítők, szvetterek, nadrágok, női ruhák, pólók,

 pulóverek, sapkák, sálak, tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése)

mások számára, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése, reklámanyag naprakészállapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,

 számlázás.

  41    Diszkók szolgáltatásai, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 10 03298

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Atlantropa Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENERGY-A természet tiszta ereje

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

 gyógynövény kivonatok.

 ( 210 ) M 10 03300

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 03301

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

 ( 541 ) CIMBI

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 10 03324

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 ) THOMAS MENNER 1701

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03328

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 ) MINTFLOWER

 ( 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), hohánypótlók és

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

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

 ( 210 ) M 10 03329

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

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

 ( 541 ) SUNFLOWER

 ( 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, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03330

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Horvai Mátyás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) Stalasso Pictures

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, reklámszövegek szerkesztése, reklámszövegek publikálása,

reklámozás, hirdetési oldalak készítése, hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton, rádiós reklámozás, televíziósreklámozás, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, outsourcing szolgáltatások, üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetésikonzultáció, üzletvezetési tanácsadó

szolgálatok, kereskedelmi ügyletek, beszerzői szolgáltatások, kereskedelmi adminisztráció, kereskedelmi

információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, kutatások

 ügyletekkelkapcsolatban, közönségszolgálat, irodai munkák, üzleti menedzselés előadóművészek részére.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése éslebonyolítása; szakmai képzés; gyakorlati képzés; oktatás; oktatási

vizsgáztatás; szórakoztatási vagy oktatási klubszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

oktatási tárgyú információk; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; nem letölthetők

on-line elérhető elektronikus publikációk; filmek feliratozása; fényképészet; filmgyártás;filmstúdiók; digitális

képfelvételezés; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás;
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hangstúdiók szolgáltatásai; szinkronizálás; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene

öszzeállítása; sport-és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; bálok szervezése; show-műsorok; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; színházi produkciók; zenekarok szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; zenés kabarék, varieték; előadóművészekszolgáltatásai; modellügynökségek művészek számára;

riporteri szolgáltatások; fotóriportok készítése; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; fordítói

 szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása.

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

szoftver tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-programozás, számítógép programok

installációja, számítógép-szoftver fenntartása,számítógépprogramok korszerűsítése, számítógép programok

sokszorosítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépes

adatok helyreállítása; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépvírusvédelmi

szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépprogramok kölcsönzése, web oldalak alkotása és

fenntartása mások számára, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, tudományos és műszaki szolgáltatások,

 valamint az idetartozó tervezői éskutatói tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03338

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajtok és tejtermékek; sajtkülönlegességek; étolajok és zsírok.

 ( 210 ) M 10 03340

 ( 220 ) 2010.11.26.

 ( 731 )  Malatinszky Csaba, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Balczó Gábor, Budapest

 ( 541 ) Malatinszky Wine & Bar

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03341

 ( 220 ) 2010.11.26.

 ( 731 )  Malatinszky Csaba, Villány (HU)

 ( 740 )  dr. Balczó Gábor, Budapest

 ( 541 ) MALATINSZKY KÚRIA

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03404
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 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Halasi Csipke Közalapítvány, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó asztalterítők, zsebkendők.

  25    Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó gallérok.

  26    Halas, Kiskunhalas eredetmegjelölés területéről származó csipkék.

 ( 210 ) M 10 03407

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági

láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9    Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.

 12    Járművek biztonsági berendezései, nevezetesen sebességváltó zárak, kormányzárak, tengelycsap zárak,

 pótkocsi csatlakoztató zárak, kormányrúd zárak, az előbb felsoroltakhoz, valamint minden fajta jármű zárak.
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 37    Zárakkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen a zárak, hevederek, biztonsági zárak és kulcsok

 felszerelése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 10 03410

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

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

 ( 541 ) INTEGRATOR

 ( 511 ) 6    Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárhengereket, bevéső-zárakat, lakatokat, többpontos

zárakat, kulcsokat és nyerskulcsokat, csavarokat, zárcsavarokat, lakat falkötő-vasakat, zárdobozokat, biztonsági

láncokat, zárlemezeket,kulcsgyűrűket, dobozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, behajózó konténer

zárakat; páncélszekrények, ajtópántok, kilincsek; nem-elektromos ajtózárók; ajtó és ablak sürgősségi és pánik

berendezései; a fent felsorolt termékek alkatrészei éstartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok készítésére és

javítására alkalmazott eszközök (nevezetesen fúrók, fúrófejek, lyukasztó készlet, befogó tokmány, véső, kampós

szegek); kis méretű fémáruk (nevezetesen ajtópántok, kilincsek, csapok, csavarok);fémáruk épületekhez

(nevezetesen tartóvázak, zárlemezek, korlátok); minden, fémből vagy döntően fémből készült termékek, amelyek

 a 6. osztályba tartoznak.

9    Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek,

elektromos zárlemezek, ajtó mágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, valamint elektronikus vagy mágneses

bejárati ellenőrző kártya leolvasókés programozható kártya leolvasók; beleértve az elektronikus és mágneses

bejárat ellenőrző kártya leolvasókat és ellenőrző kártya leolvasókat; zár programozó egységek, zárhengerek,

kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolvasók; elektromechanikus éselektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózáró- és

ajtóműködtető berendezések; elektromos és elektromechanikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses

érzékelők; jelző- és ellenőrzőkészülékek és -berendezések, beleértve a mozgásérzékelőket az épületbejáratánál,

valamint egyéb ajtajainál és/vagy a zárak használatát ellenőrző készülékeket és berendezéseket; mágneses és

elektronikus azonosító kártyák; mágneses adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba

 tartoznak.

 ( 210 ) M 10 03415

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  Elit Cipőkészítő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Tart, támaszt, tornáztat

 ( 511 )   25    Cipő.

 ( 210 ) M 10 03416

 ( 220 ) 2010.11.16.

 ( 731 )  Oander Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simándi Andrea,Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 10 03418

 ( 220 ) 2010.11.16.

 ( 731 )  Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)

 ( 740 )  Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások, nevezetesen banki szolgáltatások, hitelkártya szolgáltatások, bank kártya

szolgáltatások és eladási pont (point-of-sale) tranzakciók; pénzügyi tanácsadó szolgáltatások, amelyek

vonatkoznak a fizetési információk és vonatkozóadatok titkosításának biztonsági módszertanára; vásárló és

 kereskedő hitelesítési (authentication) szolgáltatások pénzügyi tranzakciók számára.

 ( 210 ) M 10 03419

 ( 220 ) 2010.11.16.

 ( 731 )  The Power of Softness Ltd., Moshav Kidron (IS)

 ( 740 )  Kövesdiné dr. Melihercsik Szilvia, Érd

 ( 541 ) Holistic Pulsing (gyógyító Ringatás)- A Gyengédség Hatalma

 ( 511 )   44    Masszázs; pszichológus szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 03463

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03464

 ( 220 ) 2010.11.19.
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 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai 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, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03474

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  TULLI Webáruház Kft., Rózsa utca (HU)

 ( 740 )  dr. Pál András,Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Thököly út

 ( 541 ) TULLI

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

  38    Távközlés - ideértve: webshop (elektronikus kereskedelem).

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

 ( 210 ) M 10 03481

 ( 220 ) 2010.11.22.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 ) VILÁGUTAZÓ

 ( 511 ) 9    Pénzbedobásos automaták, számítógép program és szoftver, pénzbedobással működő készülékek, világító és

 mechanikus táblák.

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

termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

 poszterek, prospektusok, kártyák, irodaicikkek (bútorok kivételével).

 35    Reklámozás, hirdetés, hirdető ügynökségek, reklámújság, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás,

 reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

 41    Filmgyártás, szabadidős szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-műsorok, sorsjátékok

lebonyolítása, sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek

 szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 10 03506

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  Myensign Díszműforgalmazó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Hergár Jenő, Budapest

  

( 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.

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

 ( 210 ) M 10 03507

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  dr. Busák Károlyné, Eger (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) Panoráma Hotel Eger

 ( 511 )   43    Különösen vendéglátás (élelmezés), időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03508

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsdó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Különösen jogi szolgáltatás, tanácsadás.

  45    Különösen on-line szolgáltatások, tanácsadás, tájékoztatás.

 ( 210 ) M 10 03516

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)

 ( 300 )  85/141043 2010.09.29. US

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

 ( 541 ) KOMBOGLYZE

 ( 511 )  5    Anyagcserezavarok kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 10 03582

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Random Capital Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  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.
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 ( 210 ) M 10 03583

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  dr. Friderikusz Sándor, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) AZ ÉN MOZIM

 ( 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.

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

 ( 210 ) M 10 03586

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Fehér Zsolt, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek, számítógép billentyűzetek; számítógép memóriák; számítógép programok (letölthető és

 rögzített); számítógépes játékprogramok; számítógép perifériák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép alkaltrészek és egyéb

számítástechnikai cikkek kiskereskedelme, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, információk

 számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 37    Számítógépek és számítógépes készülékek, telekommunikációs felszerelések, kommunikációs hálózatok,

 számítógépes hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 10 03644

 ( 220 ) 2010.12.06.

 ( 731 )  Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Nagyigmánd (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 10 03650

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Magyar Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecseteke; írógépek és irodai cikkek(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével); csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk, klisék.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03700

 ( 220 ) 2010.12.08.

 ( 731 )  Tóth Gábor, Baj (HU)

 Farkas Péter, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 keltetőgépek.

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

 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.

 22    Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

 tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.

 ( 210 ) M 10 03762

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Ubichem Kutató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kun Péter, Kun Péter Ügyvédi Iroda, 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); gyógyszerek humángyógyászati használatra; izotópok

gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi termékekgyógyszerészeti

 használatra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; anyagpróba; bakteriológiai
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kutatás; biológiai kutatás;kutatás és fejlesztés mások részére; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

 szakértői tevékenység; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03763

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi ZRt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HERBÁRIA BITTER

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

ember- és állatgyógyászati termékek és alapanyagok; paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra; bébiételek; fertőtlenítőszerek; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; herbateák;

 természetes növényi és/vagy ásványi hatóanyagú gyógyszerészeti készítmények és egészségügyi termékek.

 32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyomorkeserű (bitter)italok; eszenciák italok előállításához; méz

 alapú alkoholmentes italok.

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok; alkoholos kivonatok; emésztést elősegítő italok (tömény italok és

 likőrök); gyomorkeserű (bitter) italok; röviditalok; keserű likőrök.

 ( 210 ) M 10 03781

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  DECATHLON, Villeneuve D'Ascq (FR)

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

 ( 541 ) Decathlon a sportóriás

 ( 511 )   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.

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

 ( 210 ) M 10 03788

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  FÜRST-HIDVÉGI TIBOR GÁBOR 100%, Szolnok (HU)

 ( 541 ) AQUAPHOR

 ( 511 )  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.

 ( 210 ) M 10 03789

 ( 220 ) 2010.12.14.

 ( 731 )  2Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál Zoltán, Martfű

 ( 541 ) NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS KUPA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 10 03802
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 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) pek-snack

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03803

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) Grimon's

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03804

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) Girella

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03805

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) Grimon

 ( 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.

 ( 210 ) M 10 03806

 ( 220 ) 2010.12.15.

 ( 731 )  Cityfood Magyarország Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étel házhoz szállítása.
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 ( 210 ) M 10 03834

 ( 220 ) 2010.12.16.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlés.

  41    Televíziós szórakoztatás, sport tevékenységek, kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 10 03841

 ( 220 ) 2010.12.17.

 ( 731 )  British-Hungarian Medical Service Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, fogászat.

 ( 210 ) M 10 03850

 ( 220 ) 2010.12.17.

 ( 731 )  NatSweet Kft 100%, Sükösd (HU)

  

( 546 )

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

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

 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.

 ( 210 ) M 10 03873

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 10 03882

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  aComSen Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03887

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  Aigo Digital Technology Co., Ltd., Beijing (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes memóriák; szövegszerkesztő készülékek; számítógépek; számítógép perifériák; rögzített

számítógép szoftver; elektronikus tollak (képi megjelenítő egységek); optikai karakterolvasók; integrált áramkör

tartalmazó kártyák (okos kártyák);elektronikus zsebfordító készülékek; letölthető elektronikus kiadványok;

elektronikus információs táblák; műholdas navigációs készülékek; hordozható telefonok; hangrögzítő

berendezések; audió és videó lejátszók, mint MP3, MP4 és MP5 lejátszók; digitálisfényképkeretek; szórakoztató

készülékek külső kijelző ernyővel vagy monitorral történő használatra; hangszóródobozok; digitális

videokamerák; fülhallgatók; elektronikus oktató és tanuló berendezések; digitális fényképezőgépek; diavetítők;

vetítőgépek;mikroszkópok; elektronikus chipek; dugaszolóaljzatok, dugaszok és más elektronikus csatlakozások;

távirányító készülék; számítógépes tápegységek; riasztóberendezések; szemüvegek; galvánelemek; elektromos

 akkumulátortöltők; rajzfilmek.

 ( 210 ) M 11 00015

 ( 220 ) 2011.01.05.

 ( 731 )  Wm. WRIGLEY Jr. Company, Chicago, IL 60611 (US)

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

 ( 541 ) FLOOD

 ( 511 )   30    Cukorkaáruk, rágógumi, felfújható rágógumi, kandiscukorka, mentolos cukorkák, cukorkák és pasztillák.

 ( 210 ) M 11 00075

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

  

( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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A rovat 79 darab közlést tartalmaz.
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