
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  200.057

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 10 00632

 ( 220 )  2010.02.25.

 ( 732 )  Generál Média Információszolgáltató és Kommunikációs Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

16 Albumok, almanachok, folyóiratok, képregények, kézikönyvek, könyvek, magazinok, revük (időszaki lapok),

 újságok.

41 Bálok szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fényképészet, filmgyártás, fogadások

tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése, játékkaszinók szolgáltatásai,

 klubszolgáltatások (szórakoztatás vagyoktatás), éjszakai klubok.

 ( 111 )  201.986

 ( 151 )  2010.12.16.

 ( 210 )  M 09 03506

 ( 220 )  2009.12.01.

 ( 732 )  Eso TV Magyarország Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Törőcsik Tamás ügyvéd, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

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

 ( 111 )  202.009

 ( 151 )  2010.12.21.

 ( 210 )  M 09 02910

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Hubertus Agráripari Bt., Kéthely (HU)

 ( 740 )  dr. Barabás Ferenc, Barabás és Faludy Ügyvédi Iroda, Fonyód
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( 546 )

 ( 511 ) 29 Magyarország területéről származó étkezési olajok; lekvárok (dzsemek); vadhús; hús; húskivonatok; zselék;

 étkezési zsírok; baromfihús.

 30 Magyarország területéről származó fűszerek.

 32 Magyarország területéről származó gyümölcsitalok; gyümölcslevek; szörpök.

 ( 111 )  202.034

 ( 151 )  2010.12.30.

 ( 210 )  M 09 02159

 ( 220 )  2009.07.21.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszrvezés.

 ( 111 )  202.035

 ( 151 )  2010.12.30.
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 ( 210 )  M 09 02158

 ( 220 )  2009.07.21.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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.

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.036

 ( 151 )  2010.12.30.

 ( 210 )  M 09 02157

 ( 220 )  2009.07.21.

 ( 732 )  Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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.

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.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és 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.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.227

 ( 151 )  2011.01.20.

 ( 210 )  M 10 01697

 ( 220 )  2010.06.01.

 ( 732 )  Szeged 1899 Futball Klub Közhasznú Sportegyesület, Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Péter, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

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

edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

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

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

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

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

 ( 111 )  202.245

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00295

 ( 220 )  2010.02.03.

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

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

 ( 541 )  HATVANI ARANYFÁCÁN PARADICSOMPÜRÉ

 ( 511 )  29 Paradicsompüré; paradicsomlé főzéshez.
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 32 Paradicsomlé.

 ( 111 )  202.246

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00307

 ( 220 )  2010.02.03.

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

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

 ( 541 )  Rácz Hotel & Thermal Spa

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.247

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00304

 ( 220 )  2010.02.03.

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

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

 ( 541 )  Szenvedélyünk a gyümölcs

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

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek; élő növények és virágok.

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

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

 kereskedelmi adminisztráció; irodaimunkák.

 ( 111 )  202.248

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01098

 ( 220 )  2010.04.07.

 ( 732 )  Jálics Petra, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  Jálics Petra Haute Couture Szalon Az elérhető luxus

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

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

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

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

nyomdabetűk; klisék. 

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

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

 lószerszámok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.249

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01110

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 732 )  Polygon Invest Információtechnológiai és Befektetési Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Szabó Péter, Budapest

 ( 541 )  Polygon

 ( 511 )  38 Távközlés (Internet).

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

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

 ( 111 )  202.250

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00893

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Bujdák Attila, Nagyréde (HU)

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

 ( 541 )  DENEVÉRÁGY

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

 ortopédiai ágyak.

 ( 111 )  202.251

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01706

 ( 220 )  2010.06.02.

 ( 732 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  24 Textíliák, textiláruk.

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

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

 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek.

 ( 111 )  202.252

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01504

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 732 )  Chen Ming, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 keltetőgépek.

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  202.253

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00291
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 ( 220 )  2010.02.03.

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

 ( 541 )  Erdész kolbász kulenben

 ( 511 )  29 Kolbász.

 ( 111 )  202.254

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00895

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Ceres ZRt., Győr (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  202.255

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00903

 ( 220 )  2010.03.18.

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

 ( 541 )  Fásy Mulató

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

 ( 111 )  202.256

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00292

 ( 220 )  2010.02.03.

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

 ( 541 )  Erdész kolbász

 ( 511 )  29 Kolbász.

 ( 111 )  202.257

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00894

 ( 220 )  2010.03.17.

 ( 732 )  Bujdák Attila, Nagyréde (HU)

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

 ( 541 )  DENEVÉRPAD

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

 ( 111 )  202.258

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01308

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 732 )  Zhao Hui, Budapest (HU)

 ( 541 )  BEYGENT

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek.

 ( 111 )  202.259

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01707

 ( 220 )  2010.06.02.

 ( 732 )  Acquisitor Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Textíliák, textiláruk.

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

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

 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek.

 ( 111 )  202.260

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00908

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 732 )  Hesz Anna, Geresdlak (HU)

  

( 546 )

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fizikoterápiás készülékek.

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

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

 fizi(k)oterápia.
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 ( 111 )  202.261

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 00491

 ( 220 )  2010.02.17.

 ( 732 )  Gréczi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ízesített vizek.

 ( 111 )  202.262

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 07 00013

 ( 220 )  2007.01.03.

 ( 732 )  Yu Lili, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Eco-Fresh

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

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

 ( 111 )  202.263

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01310

 ( 220 )  2010.04.26.

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

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

 ( 541 )  CONCORDE GROUP

 ( 511 )  36 Bankügyletek; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  202.264

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01704

 ( 220 )  2010.06.02.

 ( 732 )  Kiss Róbert, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  202.265

 ( 151 )  2011.01.26.
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 ( 210 )  M 10 00288

 ( 220 )  2010.02.02.

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

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

  

( 546 )

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

összeállítása. 

 ( 111 )  202.266

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01309

 ( 220 )  2010.04.26.

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

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

 ( 541 )  McCAFE

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

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

 ( 111 )  202.267

 ( 151 )  2011.01.26.

 ( 210 )  M 10 01497

 ( 220 )  2010.05.11.

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

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest

 ( 541 )  Bikicsunáj

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

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

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

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

 ( 111 )  202.269

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01441

 ( 220 )  2010.05.05.

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

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 6. szám, 2011.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M589



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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  202.270

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01220

 ( 220 )  2010.04.16.

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

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  202.271

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01238

 ( 220 )  2010.04.19.

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

  

( 546 )

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

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

 mártások.

 40 Különösen élelmiszerek, italok tartósítása, fagyasztása.

 ( 111 )  202.272

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02244

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  202.273

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02245

 ( 220 )  2010.07.22.

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

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

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

 ( 111 )  202.274

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01846

 ( 220 )  2010.06.15.

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

 ( 740 )  dr. Wenesz Attila, Győr

 ( 541 )  TURUL AUDIO

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

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

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

 kivetítők, projektorok; kihangosítók autókba; TV kiegészítők.

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

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

készülékek; navigációs berendezésekjárművekbe; hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek

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

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

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

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

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

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

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

erősítők; hangszórók; zenelejátszók; műholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések járművekbe;

hangtechnikai termékek, kiegészítők és alkatrészek járművekbe; tolatóradarok; multimédiáseszközök; autóba

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

 ( 111 )  202.275

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02258

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 740 )  Dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

 ( 111 )  202.276

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02047

 ( 220 )  2010.07.02.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12 Gépjárművek, haszongépjárművek, járműalkatrészek.

 35 Gépjárművek és gépjárműalkatrészek kereskedelme.

 37 Gépjárművek, különösen haszongépjárművek javítása, szervizelése.

 ( 111 )  202.277

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01657

 ( 220 )  2010.05.27.

 ( 732 )  Gosztonyi Miklós, Szentendre (HU)

 ( 541 )  KRÜLL-UNG

 ( 511 )  6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

 19 Nem fém építőanyagok.

 24 Textíliák és textiláruk.

 ( 111 )  202.278

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01851

 ( 220 )  2010.06.16.

 ( 732 )  AgroSprint Kft., Karcag (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  202.279
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 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02039

 ( 220 )  2010.07.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  202.280

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02052

 ( 220 )  2010.07.05.

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

 ( 541 )  Gergely

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  202.281

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01857

 ( 220 )  2010.06.16.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.282

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02021

 ( 220 )  2010.07.01.

 ( 732 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

  

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

 ( 111 )  202.283

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01847

 ( 220 )  2010.06.15.

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

 ( 541 )  Cosmos Bútor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 üvegszekrények, vitrinek [bútorzat].

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

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

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

 padlóburkolatok; szőnyegalátétek; szőnyegek; tapéták.

 ( 111 )  202.284
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 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01651

 ( 220 )  2010.05.27.

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

  
( 546 )

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

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

 ügyletekről, adatkutatás, információnak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

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

 információ szolgáltatás.

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

 tanácsadás, számítógép programok kidolgozása.

 ( 111 )  202.285

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01641

 ( 220 )  2010.05.26.

 ( 732 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

fémötvözetből, kerítésfonatok, drótkötelek, szögesdrótok; lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek

 nem tartoznak más osztályokba.

 35 Fémek, színesfémek, fémből készült termékek kereskedelme.

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

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

 ( 111 )  202.286

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 02243

 ( 220 )  2010.07.22.

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

 ( 740 )  dr. Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  202.287

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01849
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 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Juhász Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.288

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01848

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Juhász Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáru.

 ( 111 )  202.289

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01842

 ( 220 )  2010.06.15.

 ( 732 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  202.290

 ( 151 )  2011.01.28.

 ( 210 )  M 10 01241

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 732 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.291

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 09 03326

 ( 220 )  2007.03.19.
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 ( 732 )  EDENRED(Société anonyme), Malakoff (FR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágneskártyák; optikai kártyák; memóriakártyák; elektronikus mikroprocesszorok (rádió-frekvenciás-,

infravörös- vagy más frekvenciás) kapcsolattal vagy anélkül, amelyek eldobhatóak vagy újra feltölthetőek előre

történő vagy utólagos fizetéssel, egy vagytöbb elektronikus pénztárcát tartalmazhatnak, amelyek minden típusú

alkalmazásban használhatók, különösen fizikai hozzáférés szabályozására, számítógépes rendszerekhez történő

hozzáférés szabályozására, hűségkártya-ellenőrzésre; szoftverek kereskedelmimegrendelések (vásárlások)

kezelésére; információ kezelésére szolgáló szoftverek adatbázisok létrehozására, kezelésére, frissítésére és

használatára, szoftver email-szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, szoftver számítógépes vagy adatátviteli

hálózathozvaló hozzáféréshez, nevezetesen (internet-típusú) kommunikációs világhálóhoz vagy (intranet típusú)

privát vagy speciális hozzáféréshez; számítógépes szerverek, számítógépes, teleinformatikai és telefonterminálok,

elsősorban(internet-típusú)kommunikációs világhálóhoz vagy (intranet típusú) privát vagy speciális

hozzáféréshez; számítógép perifériák, beleértve számítógép képernyőket; modemek; csatlakozók kommunikációs

hálózathoz, nevezetesen számítógépes vagytelefonhálózathoz; eszközök kommunikáció közlésére és fogadására;

interaktív számítógépes berendezések; számítógépes hálózatok, különösen helyi számítógépes hálózatok, azaz

berendezések információ, szoftver (rögzített program) kezelésére; (letölthető)elektronikus kiadványok, jegykiadó

 automaták kivételével.

16 Nyomtatványok, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari termékek, öntapadó (papíripari termékek),

 prospektusok, brosúrák, jegyek, kuponok.

36 Utalványok, jegyek, kuponok, szelvények, előre kifizetett kártyák vagy mozgó árfolyamú hitelkártyák vagy

más fizetési eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, főként számítógépes hálózat útján, amely lehetővé teszi

étkezés, élelmiszerek és mindenmás termék vagy szolgáltatás kifizetésének megszervezését; biztosítások, pénz-

és monetáris ügyek, pénzügyi tanácsadás, konzultáció, információ és szakvélemény; faktoring,

likviditásmenedzselés (harmadik fél részére), kintlévőségek behajtása,elektronikus pénzátutalás;

vagyonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások vagy elektronikus kártya szolgáltatások; kuponok,

utalványok vagy visszatérítésre jogosító jegyek; ingatlankezelés és ingatlanvagyon kezelése; lakások és

ingatlanvagyonbérbeadása; tőkeképzés és tőkekihelyezés; tőkebefektetések; tőkealap-képzés és -befektetés, közös

tőkealap elhelyezése és kezelése, pénzügyi részesedésű prortfoliók elhelyezése és kezelése, pénzügyi műveletek

bérmegtakarítások elhelyezésére éskezelésére; vállalati megtakarítások elhelyezésére és kezelésére vonatkozó

 tanácsadás.

 ( 111 )  202.292

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 07 04112

 ( 220 )  2007.12.12.

 ( 732 )  Tokaj Kereskedőház Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr.Barati Béla, Sátoraljaújhely
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( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaji eredetmegjelőlés területéről származó borok.

 ( 111 )  202.293

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 04 04012

 ( 220 )  2004.09.29.

 ( 732 )  Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.294

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 09 02918

 ( 220 )  2009.10.07.

 ( 732 )  Gelato-Mix Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kelemen György, Győr

 ( 541 )  Velencei Álom

 ( 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 )  202.295

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02752

 ( 220 )  2010.09.14.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.296
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 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02751

 ( 220 )  2010.09.14.

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

 ( 541 )  VIDONORM

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  202.297

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 08 02897

 ( 220 )  2008.09.16.

 ( 732 )  Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

 ( 541 )  MedHotel

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás, panziók, szállodai szolgáltatások, éttermek.

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

állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási

szolgáltatások, egészségügyiszolgáltatások, fizi(k)oterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, klinikák, kórházi

 szolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, szanatóriumok.

 ( 111 )  202.298

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01669

 ( 220 )  2010.05.28.

 ( 732 )  Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

 ( 541 )  SANGRIA CASTANEDA

 ( 511 )  33 Spanyolországból származó borok.

 ( 111 )  202.299

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01865

 ( 220 )  2010.06.17.

 ( 732 )  Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  dr. Zajdó Zsolt, dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 nyújtása; üdülési tárgyú információ.

 43 Bár szolgáltatások; étkezdék; gyorséttermek; kantinos büfék, étkezdék.

44 Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; gyógyhelyek

 szolgáltatásai; masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások.

 ( 111 )  202.300

 ( 151 )  2011.01.31.
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 ( 210 )  M 10 01984

 ( 220 )  2010.06.29.

 ( 732 )  Gál Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hidasné dr. Cziegler Mária, dr. Hidasné dr. Cziegler Mária Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SzeptemBEER Feszt

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.301

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02000

 ( 220 )  2010.06.30.

 ( 732 )  Mrs. White Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa 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.

 ( 111 )  202.302

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02184

 ( 220 )  2010.07.15.

 ( 732 )  SUNWO Stratégiai Energia Technológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7 Gépek, motorok, víz- és szélturbinák, szivattyúk, szinkrongenerátorok, gépészeti szabályozók, dinamók,

 villamos motorok.

9 Tudományos célra szolgáló berendezések, elektromos akkumulátorok, elektromos ellenőrzőberendezések,

elektromos elosztópultok, táblák, dobozok, elektromos tekercsek, áramirányítók, inverterek, fordulatszámlálók,

 frekvenciamérők, mérőműszerek, ipariműveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések.

42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, energiatakarékossági tanácsadás, műszaki, fizikai, mechanikai,

vegyészeti, geodéziai és környezetvédelmi kutatások, kutatás-fejlesztés mások részére, ipari formatervezés,

minőség-ellenőrzés, műszaki szakértőitevékenység, műszakitanulmányok készítése, mérnöki szakvélemény,

számítógépes rendszerelemzés, számítógép-programozás, építési terv készítése, web oldalak alkotása és

 fenntartása mások számára.

 ( 111 )  202.303
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 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02394

 ( 220 )  2010.08.04.

 ( 732 )  Bereczki & Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balla Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fénymásolás; könyvelés;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; titkársági

 szolgáltatások; üzleti felvilágosítás,tájékoztatás; üzleti információk.

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

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet

 jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közvetítés[személyek közötti vitákban].

 ( 111 )  202.304

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02172

 ( 220 )  2010.07.14.

 ( 732 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  QUAESTOR Befektetői Akadémia

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

 36 Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  202.305

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02173

 ( 220 )  2010.07.14.

 ( 732 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  202.306

 ( 151 )  2011.01.31.
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 ( 210 )  M 10 02175

 ( 220 )  2010.07.14.

 ( 732 )  Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

 ( 111 )  202.307

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01980

 ( 220 )  2010.06.29.

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

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

 ( 541 )  SZUFLÉ

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  202.308

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01966

 ( 220 )  2010.06.28.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.309

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02727

 ( 220 )  2010.09.10.

 ( 732 )  Magyar Szálloda Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lukács Attila, Magyar Szállodaszövetség, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.310

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02556

 ( 220 )  2010.08.23.

 ( 732 )  Czakó Farkas, Mór (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLINS

 ( 511 )  6 Fém dobozok, fém italos doboz, fém csomagoló tartályok.

 16 Műanyag csomagolóanyag.

 ( 111 )  202.311

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01970

 ( 220 )  2010.06.28.

 ( 732 )  dr. Komáromi István, Budapest (HU)

 Antalovics János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.312

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02366

 ( 220 )  2010.06.18.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusoló gélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és

 hidratálószerek.

 ( 111 )  202.313

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01968

 ( 220 )  2010.06.28.

 ( 732 )  Birizló-Szabó Irén, Szolnok (HU)
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 Mandják Tibor, Budapest (HU)

 Szabó Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás, marketing és piackutatás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, szakmai konzultációk, stratégiai

 tervezés és fejlesztés vállalatok számára.

41 Nevelés; szakmai képzés, különösen tanfolyamok/szemináriumok/kollokviumok szervezése és vezetése

elsősorban felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók számára, oktatás, oktatási tárgyú információk, workshopok

 szervezése, valamint moderálása és lebonyolítása.

42 Kereskedelmi és társadalomtudományi kutatási és fejlesztési tevékenység, tanácsadás, konzultáció,

 tervtanulmányok.

 ( 111 )  202.314

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02367

 ( 220 )  2010.06.18.

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; testápoló készítmények, nevezetesen

tusoló gélek, bőrtisztító készítmények, hajápoló készítmények, test- és bőrápoló krémek, lotion-ok és

 hidratálószerek.

 ( 111 )  202.315

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02166

 ( 220 )  2010.07.14.

 ( 732 )  Bakucz József, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás, áruk csomagolása, és raktározása, utazásszervezés.
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 ( 111 )  202.316

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 01566

 ( 220 )  2010.05.18.

 ( 732 )  Pasarét Dentál Klinika Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások emberek részére, fogászati szolgáltatás, úgymint: fogászat, fogpótlás, fogszabályozás.

 ( 111 )  202.317

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02361

 ( 220 )  2010.08.03.

 ( 732 )  Budapest Party Service Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  202.318

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02177

 ( 220 )  2010.08.09.

 ( 732 )  Közösségi Bormarketing Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  202.319

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02368

 ( 220 )  2010.08.03.

 ( 732 )  Europa Immobilien Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.
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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.

 ( 111 )  202.320

 ( 151 )  2011.01.31.

 ( 210 )  M 10 02170

 ( 220 )  2010.07.14.

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  202.321

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 04 00065

 ( 220 )  2004.01.09.

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

 ( 740 )  ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivő, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Háztartás vegyipari termékek, így testápolási és kozmetikai szerek, szappanok, folyékony szappanok, tusfürdők,

 habfürdők, samponok, hajápolási szerek, testápoló krémek és olajok, krémek, hintőporok, szájápolási szerek.

 ( 111 )  202.322

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 04 00066

 ( 220 )  2004.01.09.

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

 ( 740 )  ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivő, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3 Háztartás-vegyipari termékek, így testápolási és kozmetikai szerek, szappanok, folyékony szappanok,

tusfürdők, habfürdők, samponok, hajápolási szerek, testápoló krémek és olajok, krémek, hintőporok, szájápolási

 szerek.

 ( 111 )  202.323

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00525

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 )  KÉT KÖZPONT

 ( 511 ) 41 Szakmai képzés; egyéni és csoportos tanácsadás; szakmai képzés keretében életvezetési, önismereti és egyéb

rendszerek oktatása; jogtulajdonosok által kifejlesztett képzési modulok oktatása; csoportos és egyéni

tanácsadással életminőség, életvezetésiképesség, önismeret, készség-, képesség fejlesztés az életminőség javulása,

 életpálya építés érdekében.

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

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

 ( 111 )  202.324

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01926

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  202.325
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 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 08 00513

 ( 220 )  2008.02.19.

 ( 732 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok/ a sörök kivételével/.

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

 ( 111 )  202.326

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00521

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 )  IMARANATHA

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

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

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

 ( 111 )  202.327

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00520

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 )  SEIKI-CO

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

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

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

 ( 111 )  202.328

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00518

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 Gál Attila, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa
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 ( 541 )  AKÉTA

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

az életminőség, életvezetési képesség, önismeret, készség és képesség pozitív irányba történő alakításához, a

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

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

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

 ( 111 )  202.329

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00911

 ( 220 )  2010.03.19.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

 ( 541 )  CompLex

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

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

rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, CD ROM (kompakt)lemezek,

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

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

 számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  202.330

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02134

 ( 220 )  2010.07.12.

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

 ( 541 )  BAD GIRL

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

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

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

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

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

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

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

szénsavasitalok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok,
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termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 111 )  202.331

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02131

 ( 220 )  2010.07.09.

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

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

 ( 541 )  CIF POWERPRO

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

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

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

 ( 111 )  202.332

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02124

 ( 220 )  2010.07.09.

 ( 732 )  Kecskemétfilm Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

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

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

 plakátok; postabélyegek; poszterek; prospektusok.

35 On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése;

reklámidő bérlete távközlési médiumban; televíziós reklámozás; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése; információknak számítógépesadatbázisokba való szerkesztése.

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

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

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

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

 kiállítások); mozifilmek kölcsönzése.

 ( 111 )  202.333

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02122

 ( 220 )  2010.07.09.

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

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Különféle édesipari termékek.

 ( 111 )  202.334

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01322
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 ( 220 )  2010.04.26.

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

 ( 740 )  dr. Szamolai Gabriella ügyvéd, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 111 )  202.335

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01732

 ( 220 )  2010.06.03.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11 Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések.

 35 Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések kis-és nagykereskedelme.

 37 Fűtő- és hűtőrendszerek, berendezések szerelése és karbantartása.

 ( 111 )  202.336

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01927

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Buzás Ede András, Szeged (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10 Lúdtalpbetétek, ortopédiai cikkek.

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

 ( 111 )  202.337

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01317

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 732 )  Sandlander Management Kft., Hernád (HU)

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  202.338

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01123
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 ( 220 )  2010.04.08.

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

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

 ( 541 )  A TERMÉSZET MEGÚJÍTÓ EREJE!

 ( 511 )  5 Gyümölcs- és gyógynövénytartalmú táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  202.339

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 00523

 ( 220 )  2010.02.17.

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

 Farkas Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa

 ( 541 )  Reiki RyoCO

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

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

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

 ( 111 )  202.340

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01921

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Kovács Gergely, Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  TASKY

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

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

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

adatokhoz, dokumentumokhoz, képekhez és szoftveralkalmazásokhoz való hozzáférést lehetővé tevő

számítógépes szoftverek, távoli számítógépekhez és számítógépes hálózatokhoz, szolgáltatásokhoz

 valóhozzáférés, ezek megtekintését és vezérlését lehetővé tevő számítógépes szoftverek.

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

 szaktanácsadás az értékesítés és marketing területén, projektigazgatási szolgáltatások.

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

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

címtárakhoz és vitafórumokhoz való hozzáféréstlehetővé tevő online együttműködési szolgáltatások,

szaktanácsadás csoportmunkával összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban, elektronikus levelezés, hozzáférés

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

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

között multimédiás prezentációk fejlesztésére, tervezésére és lebonyolítására vonatkozó üzenetek továbbítására

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

 online marketing, a felhasználók között kapcsolattartást biztosító szolgáltatások.

41 Csoportmunkával, felhasználók online együttműködésének támogatásával kapcsolatos oktatási és képzési

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

 találkozók és rendezvények támogatását.
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42 Csoportmunkát, felhasználók online együttműködését lehetővé tevő számítógépes szoftver tanácsadás,

számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerűsítése,

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

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

adatok, dokumentumok internetes továbbításához kapcsolódó számítógépesszolgáltatások, alkalmazásszolgáltatói

szolgáltatások, szoftverekhez kapcsolódó alkalmazásszolgáltatói szolgáltatások az online konferencia,

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

hang-és hívásfeldolgozás területén, többféle szoftveralkalmazás együttműködésének segítésére szolgáló

szoftverek szolgáltatása, felhasználók számára vitákban, beszélgetésekben történő részvételt, partnereiktől kapott

visszajelzéseket, virtuális közösségeklétrehozását, közösségi hálózatépítésben való részvételt és dokumentumok

 cseréjét lehetővé tevő online közösség létrehozása és működtetése.

 ( 111 )  202.341

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02235

 ( 220 )  2010.07.21.

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

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

 ( 541 )  Szeretet minden fogáshoz

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  202.342

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02236

 ( 220 )  2010.07.21.

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

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

 ( 541 )  Az étel lelke

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 111 )  202.343

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01726

 ( 220 )  2010.06.01.

 ( 732 )  Sándor Boldizsár Péter, Vác (HU)

 ( 740 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda
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 ( 541 )  nanoINK

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  202.344

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01113

 ( 220 )  2010.04.08.

 ( 732 )  Farm Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nam tartoznak más

osztályokba), egyéb nyomdai termékek,szórólapok, újságok, plakátok Magyarországról származó termékekkel

 összefüggésben.

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

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

 valamint franchise rendszerek működtetése.

 ( 111 )  202.345

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 09 00710

 ( 220 )  2009.04.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42 Környezetvédelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  202.346

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01924

 ( 220 )  2010.06.23.
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 ( 732 )  Téti Pálinkafőzde Kft., Tét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 554 )

 ( 511 )  33 Kisüsti pálinkák.

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

 forgalmazás körében.

 43 Vendéglátás.

 ( 111 )  202.347

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01736

 ( 220 )  2010.06.04.

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

 ( 740 )  dr. Zsadon Péter, Budapest

 ( 541 )  CIB CLASSIC MAGÁNSZÁMLA

 ( 511 )  36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 111 )  202.348

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02037

 ( 220 )  2010.07.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  202.349

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02130

 ( 220 )  2010.07.09.

 ( 732 )  CRB Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CRB

 ( 511 )  23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 művirágok.

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

 ( 111 )  202.350
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 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01316

 ( 220 )  2010.02.26.

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

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

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

 ( 111 )  202.351

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 02135

 ( 220 )  2010.07.12.

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

 ( 541 )  KOBRA

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

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

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

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

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

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

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

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

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

 (italok).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  202.352

 ( 151 )  2011.02.02.

 ( 210 )  M 10 01928

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Vikár János, Érd (HU)

 ( 541 )  PAPIRETT

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

cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); építészeti makettek,modellek; anyagok makettek készítéséhez és modellezéséhez;
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 tervrajzok.

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

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

 modellezéssel összefüggésben.

 ( 111 )  202.354

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01259

 ( 220 )  2010.04.20.

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

 ( 740 )  László Szentesi, Herceghalom

  

( 546 )

 ( 511 ) 30 Sütőipari termékek, pékáruk; élelmiszeripari termékek konzerv, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött

 gyümölcs, zöldség kivételével.

 ( 111 )  202.358

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01456

 ( 220 )  2010.05.06.

 ( 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

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 )  202.359

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 02077

 ( 220 )  2010.07.06.

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

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  202.360

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 02076

 ( 220 )  2010.07.06.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Édesítőszerek.

 ( 111 )  202.361

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 02075

 ( 220 )  2010.07.06.

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

 ( 541 )  RAINBOW

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

 ( 111 )  202.362

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01069

 ( 220 )  2010.04.02.

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

 ( 541 )  [origo] Vállakozói Negyed

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

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

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

 digitális információ szolgáltatástávközlési ügyekben.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  202.363

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 02064

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Consulting Marketing Research Co., Wilmington (New Castle) (US)

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

  

( 546 )

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

 szervezése.

 ( 111 )  202.364

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01664

 ( 220 )  2010.05.28.

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

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

 ( 541 )  NICROBOND

 ( 511 )  1 Ipari ragasztószerek.

 ( 111 )  202.365

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01661

 ( 220 )  2010.05.28.

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

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

 ( 541 )  Watt Sunrise - energy drink summer edition

 ( 511 )  32 Energiaitalok.

 ( 111 )  202.366

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 02261

 ( 220 )  2010.07.23.

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

 ( 541 )  Sirene

 ( 511 )  29 Tejtermék.

 ( 111 )  202.367

 ( 151 )  2011.02.07.

 ( 210 )  M 10 01662

 ( 220 )  2010.05.28.

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

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

 ( 511 )  32 Energiaitalok.

 ( 111 )  202.368

 ( 151 )  2011.02.08.

 ( 210 )  M 10 02455

 ( 220 )  2010.08.10.

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

 ( 740 )  dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Twisted Tribe

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

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

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

 tevékenység számítógépes hálózaton.

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós

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

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

 továbbítása számítógépek segítségével.

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

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

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;

számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;

számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;

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

A rovat 126 darab közlést tartalmaz. 
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