
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  174.073

 ( 151 )  2007.07.20.

 ( 210 )  M 00 06329

 ( 220 )  2000.11.28.

 ( 732 ) GR. Sarantis Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical

 Articles S.A., Marousi Attikis (GR)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STR8

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

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

 ( 111 )  200.592

 ( 151 )  2010.06.24.

 ( 210 )  M 08 03432

 ( 220 )  2008.11.05.

 ( 732 )  IKO Sales House Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Irodai munkák.

 ( 111 )  202.844

 ( 151 )  2011.04.13.

 ( 210 )  M 09 03430

 ( 220 )  2009.11.24.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

 ( 740 ) DR. ASBÓTH - DR. KRAJNYÁK & TÁRSA ÜGYVÉDI ÉS SZABADALMI IRODA, Dr. Krajnyák András

 ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  SANYO

 ( 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 )  202.847

 ( 151 )  2011.04.14.

 ( 210 )  M 09 02591

 ( 220 )  2009.09.14.

 ( 732 )  V-Contact Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  ABK Dr.Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek.

 ( 111 )  203.125

 ( 151 )  2011.05.09.

 ( 210 )  M 10 00461

 ( 220 )  2010.02.15.

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

 ( 541 )  OMISSON

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  203.126

 ( 151 )  2011.05.09.

 ( 210 )  M 10 02141

 ( 220 )  2010.07.12.

 ( 732 )  Ásványi Anett, Kimle (HU)

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

 ( 541 )  VITASTAR

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

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

anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és

növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), különösen

ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok, bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövénykivonatok,

 fürdősók, légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.

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 )  203.127

 ( 151 )  2011.05.11.

 ( 210 )  M 09 03661

 ( 220 )  2009.12.15.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek emésztési zavarok kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítményekkel

 kapcsolatban.
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 ( 111 )  203.128

 ( 151 )  2011.05.09.

 ( 210 )  M 10 01635

 ( 220 )  2010.05.26.

 ( 732 )  Hu Wengang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szatmári Gyula, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  203.295

 ( 151 )  2011.05.30.

 ( 210 )  M 11 00037

 ( 220 )  2011.01.10.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  203.311

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03865

 ( 220 )  2010.12.20.

 ( 732 )  BIOMED Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPECTRUM

 ( 511 )  3 Kozmetikumok.

 5 Vitaminkészítmények humán felhasználásra.

 30 Táplálék kiegészítők; vitamin-alapú táplálék kiegészítők.

 ( 111 )  203.312

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03316

 ( 220 )  2010.11.09.

 ( 732 )  Endemol U.K. plc, London W14 OEE (GB)

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

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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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.

 ( 111 )  203.313

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03665

 ( 220 )  2010.12.07.

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

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

 ( 541 )  UBINÉZ

 ( 511 )  30 Majonéz; szószok (ízesítők).

 ( 111 )  203.314

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03860

 ( 220 )  2010.12.17.

 ( 732 )  Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28 Játékszerek.

 ( 111 )  203.315

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03858

 ( 220 )  2010.12.20.

 ( 732 )  Karacs Ferenc, Budapest (HU)

 Karacsné Zagyva Julianna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  203.316

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03677

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  Arzenál Kereskedelemfejlesztő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  RMD, REÁL a Magyar Drogéria

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

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

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ( 111 )  203.317

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03498

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  Work Way Club Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Bérszámfejtés; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerő-toborzás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; állásközvetítő irodák; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

 41 Oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  203.318

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03483

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  BUKSZA

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

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

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

 szervezése, rendezése.

 ( 111 )  203.319

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03666

 ( 220 )  2010.12.07.

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

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

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

 ( 111 )  203.320

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03669

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  Fekszi Csaba, Budapest (HU)

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

  

( 591 )

 ( 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. 

 ( 111 )  203.321

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03670

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  Fekszi Csaba, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Omnit

 ( 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. 

 ( 111 )  203.322
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 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03317

 ( 220 )  2010.11.09.

 ( 732 )  Kismarty-Lechner Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14 Ékszerek, ékszeres dobozok, órák, karórák, időmérő eszközök, óradobozok, óratokok, óralapok, óraszíjak.

 42 Tervezői tevékenység, csomagolástervezési szolgáltatások, ipari formatervezés, stíldíszítés.

 ( 111 )  203.323

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03135

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Dénes Andrea, Budapest (HU)

 Petőváry Zsolt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  203.324

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03134

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Dénes Andrea, Budapest (HU)

 Petőváry Zsolt, Budapest (HU)

 Futó Márta Gabriella, Verőce (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  203.325

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03308
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 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  ISAGRO S.p.A., 20153 Milano (IT)

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

 ( 541 )  CUPROCAFFARO MICRO

 ( 511 ) 5 Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  203.326

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03311

 ( 220 )  2010.11.09.

 ( 732 )  Gyógyfű Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra;

 enzimkészítmények; gyógynövények;gyógyteák; herbateák.

 30 Ételízesítő tea, tea.

 ( 111 )  203.327

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 02765

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Palotai Olivér Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tiber Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  203.328

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03679

 ( 220 )  2010.12.08.

 ( 732 )  WPE Produkciós Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Buday-Sántha Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.329

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03127

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club (REAC), BUdapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  203.330

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03482

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  SZERENCSEPATKÓ

 ( 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.

 ( 111 )  203.331

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03862
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 ( 220 )  2010.12.20.

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

 ( 541 )  Diclofenac-PP

 ( 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).

 ( 111 )  203.333

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03871

 ( 220 )  2010.12.21.

 ( 732 )  Golobár Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Ákos, Varga Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.334

 ( 151 )  2011.06.01.

 ( 210 )  M 10 03672

 ( 220 )  2010.12.07.

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pintér János,Dr. Pintér János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÁRKÁD

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

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

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

 ( 111 )  203.338

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02486

 ( 220 )  2010.08.12.

 ( 732 )  Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Los Angeles, California (US)

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

 ( 541 )  PROT-AOX

 ( 511 ) 3 Bőrápolásra alkalmazott tisztítók, törlők, hidratálók és szérumok egyik alapanyag összetevőjeként használt

 bőrvédő vegyület.
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 ( 111 )  203.339

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 03039

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10 (HU)

 ( 541 )  OSMOLAX-KID

 ( 511 ) 5 Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra vagy személyes higiénia

 céljára.

 ( 111 )  203.340

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 03036

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Mártonyi Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  INTVSION

 ( 511 )  35 Mozgóképes (film, videó, tévéadás) tartalmakban és környezetükben reklámhelyek kialakítása és értékesítése.

 41 Filmgyártás (mozgóképes tartalmak előállítása), forgalmazás.

 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 111 )  203.341

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02489

 ( 220 )  2010.08.13.

 ( 732 )  Pető Sándorné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Birkás Györgyi, Birkás Györgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  QUADRANS

 ( 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.

 ( 111 )  203.342

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 01715

 ( 220 )  2010.06.03.

 ( 732 )  Prograg-Agrárcentrum Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ráckeresztúr (HU)

 ( 740 )  Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó tej és tejtermékek.

 ( 111 )  203.343
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 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02667

 ( 220 )  2010.09.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.344

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02680

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  Váczi Ildikó Mária, Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

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

41 Nevelés, természetes és jogi személyek tagjai szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott

szolgáltatások; szakmai képzés; szórakoztatásra, kikapcsolódásra és figyelem lekötésére irányuló szolgáltatások;

sport- és kulturális tevékenység,egészségvédő-testedző szolgáltatás; a Kettős- és Hármas-Körösön

sporttevékenység és hozzá kapcsolódó kulturális tevékenység szervezése; Doboz - Szanazug körzetében sport- és

szolgáltató tevékenység; a Szanazugi Evickélés rendezvényhez kapcsolódó sport éskulturális tevékenység

 szervezése.

 ( 111 )  203.345

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02853

 ( 220 )  2010.09.24.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET FRESH

 ( 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.

 ( 111 )  203.346

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02861

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  adActa elektronikus iratkezelő rendszer

 ( 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.

 ( 111 )  203.347

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 03217

 ( 220 )  2010.10.29.

 ( 732 )  Mező Csaba, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Call-center működtetése, üzletviteli tanácsadás, marketing, üzleti segítségnyújtás, kutatások ügyletekkel

kapcsolatban, közönségszolgálat, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetésben, statisztikákösszeállítása, telefonos üzletközvetítés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,

 üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

 45 Jogi szolgáltatások, követeléskezelés, segítségnyújtás követelések érvényesítésében.

 ( 111 )  203.348

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 03218

 ( 220 )  2010.10.29.

 ( 732 )  Finlandia Vodka Worldwide Ltd., Helsinki (FI)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Szeszesitalok, nevezetesen vodka.

 ( 111 )  203.349

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 01701

 ( 220 )  2010.06.01.

 ( 732 )  Money.Co Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  9 Szoftverek, különösen letölthető és rögzített számítógépprogramok és szoftverek.

35 Kereskedekmi tevékenység számítógépes hálózaton, számítógéphardverek és szoftverekre vonatkozó

 kereskedelmi tevékenység.

42 Számítógéphardverre és szoftverre vonatkozó tervezői, fejlesztői és tanácsadási tevékenység;

 számítógépprogramok installációja.

 ( 111 )  203.350

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 01294

 ( 220 )  2010.04.23.

 ( 732 ) Jack Daniel's Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Rafael, Kalifornia

 (US)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  33 Alkoholos italok, beleértve égetett szeszek.

 ( 111 )  203.351

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 01718

 ( 220 )  2010.06.03.

 ( 732 )  Premier Marketing Média Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  203.352

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02304

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Gravity Research & Development Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Szoftver termékek marketing célú felhasználásra, különösen internetes oldalak és távközlési szolgáltatások

 számára.
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35 Piackutatás, piaci tanulmányok; marketing célra kifejlesztett szoftver megoldások szolgáltatása számítógépes

 hálózaton keresztül.

 ( 111 )  203.353

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02500

 ( 220 )  2010.08.16.

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

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

 ( 541 )  10 év 10 nap alatt

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.354

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02499

 ( 220 )  2010.08.16.

 ( 732 )  Huang Hemiao, Budapest (HU)

 ( 541 )  JENNIKA

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  203.355

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02107

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Baotou Bei Heavy-Duty Truck Co., Ltd., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Emelő autók (darus autók); keszonkocsik (mint járművek); locsolóautók; buszok; motoros buszok; motoros

gépkocsik; tehergépkocsik; kábellel vezetett közlekedési eszközökhöz használt gépkocsik; lakókocsik; utánfutók,

pótkocsik; tömlős kocsik; vasútivagonok; poggyászkocsik; hűtőkocsik; hálókocsik; szállításra használt katonai

járművek; vízijárművek; sportautók; felfordítható bánya csillék; szárazföldi vasúti, légi, vízi és kábellel vezetett

járművek; gépkocsik; cementkeverő kocsik, mentőautók;szemetes autók; tartálykocsik; légszivattyúk (mint jármű

alkatrészek); jármű lengéscsillapító felfüggesztés; tehergépkocsi billenő rész; gépjármű lengéscsillapító rugó;

gépkocsi motorburkolat; gépkocsi alváz; gépkocsi torziós rugó; gépjármű kerekek;motorház burkolat; gépjármű

burkolat; gépjármű kerékagykulcs; gépjármű alváz; gépjármű lökhárító; gépjárművek hidraulikus hálózat;

szárazföldi jármű hajtómű; szárazföldi jármű elektromos motor; szárazföldi jármű tengelykapcsoló; gépjármű

kerék ellensúly;gépjármű keréktengely; gépkocsi tengelycsap; kerékagy porvédősapka; szárazföldi jármű fék;

kerékagy összekötő; szárazföldi jármű hajtómű; szárazföldi jármű motor; szárazföldi jármű hajtómű motor;
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meghajtó mechanizmus szárazföldi járművekhez; sugárhajtóműszárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerék

szárazföldi járművekhez; gépjármű ajtók; gépjármű kerék küllő; gépjármű felfüggesztő rugó; gépjármű ablakok;

billenőszerkezetek mint tehergépjármű alkatrészek; gépkocsi test; gépkocsi lökhárítók; gépkocsilengéscsillapító;

gépjármű féksaru; szárazföldi gépjármű sebességváltó; gépjárműházak; szárazföldi gépjármű kormánykerék;

szárazföldi gépjármű kardántengely; gépkocsi kerék; gépkocsi kerékagy; szárazföldi jármű tengelykapcsoló;

csúszásmentes láncok;gépjármű ülés fejtámla; gépjármű vontatóhorog; gépjármű tolatás jelző; gépjármű

csomagtartó; gépjármű ülés biztonsági öv; ablaktörlő lapát; ablaktörlő lapát; gépjármű irányjelző; gépjármű

tanksapka a benzin/gáz tartályra; gépjármű ülés biztonsági öv;gépkocsi napellenző; szélvédő; visszapillantó

 tükör; gépjármű riasztó; gépkocsi fénytompító beredezés.

37 Gépjárművek karbantartása és javítása; gépjármű zsírozás; gépjármű szerviz állomások; gépjármű

 karbantartás; gépjármű javítás.

 ( 111 )  203.356

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02501

 ( 220 )  2010.08.16.

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

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

 ( 541 )  McDonald's BringaMánia

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.357

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02301

 ( 220 )  2006.05.11.

 ( 732 )  REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)

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

 ( 541 )  Bontanova

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi, vadhús és kagyló, beleértve a fent említett árukból készült termékeket; kolbászfélék, hús-,

szárnyas- és halkészítmények, kaviár; hús-, baromfi-, vad- és halpástétomok, húskivonatok; gyümölcs, zöldségek

és hüvelyesek; gyümölcs észöldségpástétomok; zöldségekből vagy salátalevelekből készült csemege saláták;

burgonyából készült termékek, nevezetesen burgonya chips, burgonyakrokett, sült burgonya, előfőzött burgonya,

burgonyaforgács, burgonyagombóc, rösti (sült lepény reszeltburgonyából), burgonyalángos, csipszek,

burgonyapálcikák; félkész és készételek, nevezetesen levesek (instant zacskós leveseket is beleértve), sültek,

száraz és folyadéktartalmú készételek, melyek fő alkotórésze egy vagy több az alábbi termékekből: hús,hal,

zöldségek, előkészített gyümölcsök, sajt, szükség esetén tészta vagy rizs hozzáadásával; hús-, gyümölcs- és
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zöldségkocsonyák, dzsemek; zselék; vaj, tisztított vaj, sajt és sajtkészítmények; zselék; étkezési olajok és zsírok;

sós sült tészták,kukorica chips, sós- és natúr mogyorók és más falatkák, amennyiben a 29. áruosztályba tartoznak;

mindezen termékek (amennyiben lehetséges) mélyhűtött vagy tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában

 is.

30 Szószok, különösen salátaöntetek, gyümölcsöntetek, ketchup, torma, kapribogyó; kávé, tea, kakaó, csokoládé,

csokoládétermékek, kakaóalapú porok italok készítéséhez; csokoládéalapú italok, marcipán, nugát, marcipán- és

nugát termékek; kenyérre kenhetőkészítmények, melyek főleg cukrot, kakaót, nugátot, tejet és/vagy zsiradékot

tartalmaznak; pralinék, töltött pralinékat is beleértve; cukor, cukrászáru, édesség (cukorka), különösen mentolos

vagy gyümölcsös kemény cukorkák, rágócukorkák, nyalókák,rágógumik; rizs, tápióka, kávépótlók; kukoricaliszt,

kukoricadara, lenmag; müzlik, gabonapelyhek, pattogatott kukorica; pizzák; édes tejes rumos zselék; fagylaltok

és jégkrémek; méz, melasz, élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet; fűszerek, fűszerkeverékek,szemes bors; sós

kekszek, gabonapehelyből készült csipszek és más rágcsálnivalók, amennyiben a 30. áruosztályba tartoznak;

főleg tésztából és rizsből álló száraz és folyékony készételek; mindezen termékek (amennyiben lehetséges)

 mélyhűtött vagytartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is.

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek; magvak, állateledelek; élő kagylók; búzakorpa, búzacsíra.

 ( 111 )  203.358

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02671

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Vörös Csaba, Budapest (HU)

 ifj. Perutek János, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  203.359

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02851

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  W.Leroy Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasné Ruscsák Zsófia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  203.360

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02493

 ( 220 )  2010.08.13.

 ( 732 )  Purolator Filters NA LLC, Fayetteville, North Carolina (US)

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

 ( 541 )  PUROLATOR

 ( 511 ) 4 Folyadékok járművekhez és motorokhoz, különösen olajok, kenőanyagok, motor üzemanyag adalékok (nem

 kémiai).
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7 Szűrők és szűrő rendszerek motorokhoz, gépek vagy szerkezetek folyadékok és gázok szűrésére, különösen

olajszűrők, felcsavarható olajszűrők és olajszűrő modulok, légszűrők, üzemanyag szűrők, üzemanyagági

üzemanyag szűrők, üzemanyag tank szűrők, dízelszűrők, dízel szűrő modulok, dízel szemcseszűrők, váltóműolaj

szűrők, mosórendszer szűrők, karbamid szűrők; centrifugák; szűrők eróziós megmunkáló gépekhez (más néven

elektromos kisüléses eróziós gépekhez); szűrők hidraulikus folyadékokhoz; hidraulikusszivattyú szűrők;

hidraulikus nagynyomású szűrők; hidraulika visszafolyó ági szűrők; olajgőz szétválasztók; levegő-olaj

 szétválasztó elemek; szűrőközeg a fenti szűrőkhöz.

12 Szűrők és szűrő rendszerek gépjárművekhez, és szűrőelemek folyadékok és gázok szűrésére, különösen

légszűrők, fülke levegőszűrők, aktív szén szűrők, üzemanyagtank szellőző szűrők, karbamid szűrők, váltóműolaj

szűrők, szűrők szervókormányhoz, szűrőkfékrendszerekhez, szuszpenziós hidraulikus szűrők, hűtővíz szűrők,

mosórendszer szűrők, szűrők sűrített levegős légkondícionálóhoz; szűrők hidraulikus folyadékokhoz; hidraulikus

szivattyú szűrők; hidraulikus nagynyomású szűrők; hidraulika visszafolyó ágiszűrők; szűrőközeg a fenti

szűrőkhöz; centrifugák; levegő-olaj széltválasztó elemek; olajgőz szétválasztók; légszárító patron és/vagy

légszárító patron gázok szárítására folyadékfelszívó anyagokkal; légszárító patron gázáramlások szárítására

 éslevegő-olaj szétválasztására.

 ( 111 )  203.361

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02662

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Spektrum-TV Közép-Európai Műsorkészítő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berkényi Szabina, Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A világ te vagy

 ( 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; nyomtatásban megjelenő termékek, magazinok.

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

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

összeállítása; kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel; közlések üvegszálas hálózatok útján, számítógép

terminálok közötti összeköttetés, üzenetekés képek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, filmstúdiók, filmgyártás, mozifilmek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése,

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  203.362

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 03035

 ( 220 )  2010.10.11.

 ( 732 )  City Hitelbróker Kft., Ecser (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, különösen ingatlanklezelés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökség, hitelirodák, biztosítási, ügynöki
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 tevékenység, vagyonkezelés.

 ( 111 )  203.363

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 01014

 ( 220 )  2010.03.29.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.364

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02664

 ( 220 )  2008.04.16.

 ( 732 )  Rewe-Zentral AG, Köln (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi, vadhús és kagyló, beleértve a fent említett árukból készült termékeket; kolbászfélék, hús-,

szárnyas- és halkészítmények, kaviár; hús-, baromfi-, vad- és halpástétomok, húskivonatok; gyümölcs, zöldségek

és hüvelyesek; gyümölcs észöldségpástétomok; zöldségekből vagy salátalevelekből készült csemege saláták;

burgonyából készült termékek, nevezetesen burgonya chips, burgonyakrokett, sült burgonya, előfőzött burgonya,

burgonyaforgács, burgonyagombóc, rösti (sült lepény reszeltburgonyából), burgonyalángos, csipszek,

burgonyapálcikák; félkész és készételek, nevezetesen levesek (instant zacskós leveseket is beleértve), sültek,

száraz és folyadéktartalmú készételek, melyek fő alkotórésze egy vagy több az alábbi termékekből: hús,hal,

zöldségek, előkészített gyümölcsök, sajt, szükség esetén tészta vagy rizs hozzáadásával; hús-, gyümölcs- és

zöldségkocsonyák, dzsemek; zselék; vaj, tisztított vaj, sajt és sajtkészítmények; zselék; sós sült tészták, kukorica

chips, sós- és natúrmogyorók és más falatkák, amennyiben a 29. áruosztályba tartoznak; mindezen termékek

 (amennyiben lehetséges) mélyhűtött vagy tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is.

30 Kapribogyó; kávé, tea, kakaó, csokoládé, csokoládétermékek, kakaóalapú porok italok készítéséhez;

csokoládéalapú italok, marcipán, nugát, marcipán- és nugát termékek; kenyérre kenhető készítmények, melyek

főleg cukrot, kakaót, nugátot, tejet és/vagyzsiradékot tartalmaznak; pralinék, töltött pralinékat is beleértve; cukor,

cukrászáru, édesség (cukorka), különösen mentolos vagy gyümölcsös kemény cukorkák, rágócukorkák, nyalókák,

rágógumik; rizs, tápióka, kávépótlók; kukoricaliszt, kukoricadara,lenmag; müzlik, gabonapelyhek, pattogatott
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kukorica; pizzák; pudingok; fagylaltok és jégkrémek; méz, melasz, élesztő, sütőpor; só; fűszerek,

fűszerkeverékek, szemes bors; sós kekszek, gabonapehelyből készült csipszek és más rágcsálnivalók, amennyiben

a30. áruosztályba tartoznak; főleg tésztából és rizsből álló száraz és folyékony készételek; mindezen termékek

(amennyiben lehetséges) mélyhűtött vagy tartósított, sterilizált vagy homogenizált formában is; búzatörek;

 búzacsíra.

 31 Friss gyümölcsök és zöldségek; magvak, élő kagyló.

 ( 111 )  203.365

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02669

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Zhu Jiansheng, 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 )  203.366

 ( 151 )  2011.06.02.

 ( 210 )  M 10 02668

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Peng Qiming, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  203.384

 ( 151 )  2011.06.06.

 ( 210 )  M 10 03548

 ( 220 )  2010.11.29.

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

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 554 )

 ( 511 ) 32 Szénsavas és szénsavmentes üditőital, szénsavas és szénsavmentes ízesített ásványvíz, gyümölcstartalmú ital,

gyümölcsnektár és gyümölcslé; egyéb alkoholmentes italok, mint vitaminokkal és ásványi sókkal készült

izotóniás ital és vitaminokkal és másélénkítő anyagokkal készült energiaital; szörp és italkoncentrátum, amelyből

 víz hozzáadásával alkoholmentes ital állítható elő.

35 Reklámozás; üzleti management szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kiskereskedelmi

árubemutató kereskedelmi médiákban; hirdetések levélben megrendelve; reklámozás az interneten mások

számára; nagy- és kiskereskedelem szénsavas ésalkoholmentes italok, gyümölcsitalok, gyümölcs- és

 zöldséglevek, szörpök és egyéb italkészítéshez használt készítmények, üdítőitalok körében.

 ( 111 )  203.392

 ( 151 )  2011.06.06.

 ( 210 )  M 10 02863

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  Happy Bon

 ( 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 )  203.393

 ( 151 )  2011.06.06.

 ( 210 )  M 10 02878

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)

 Román Zoltánné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lukács Szilvia, dr. Lukács Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PINOKKIÓ
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 ( 511 ) 41 Akadémiák (oktatás); előadóművészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés (szemléltetés); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása;könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; óvodák (nevelés);

sport edzőtábori szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása;

szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;szórakoztatás; testnevelés;

 tornatanítás; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

 ( 111 )  203.396

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 02849

 ( 220 )  2010.09.23.

 ( 732 )  Remek Annamária, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16 Nyomdaipari termékek.

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

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

 ( 111 )  203.397

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 02892

 ( 220 )  2010.09.28.

 ( 732 )  Swiderski Építész Studio Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41 Egészség(védő)klubok - kondicionálás; video filmgyártás.

 43 Étkezde, gyorsétterem, kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  203.398

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03070

 ( 220 )  2010.10.14.

 ( 732 )  Burgonyaország Raktározási, Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet, Zalabér (HU)

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

  

( 546 )

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

 lekvárok, tojás, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, salátaöntetek, konzervek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisztek és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászati sütemények, ehető bevonatok, méz, melasz-szirup, élesztő, élesztőpor, só, mustár,

 ecet, szószok (a salátaöntetekkivételével), fűszerek; fagylaltok.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak, amelyek más osztályokba nem tartoznak, élő

 állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagok, természetes növények és virágok, állati tápanyagok, maláta.

 ( 111 )  203.399

 ( 151 )  2011.06.10.
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 ( 210 )  M 10 03072

 ( 220 )  2010.10.14.

 ( 732 )  Ruzsa Adrián, Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 111 )  203.400

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03076

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Rinocor Trade Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök

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

 ( 111 )  203.401

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03077

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Rinocor Trade Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök

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

 ( 111 )  203.402

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03078

 ( 220 )  2010.10.15.

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

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

 ( 541 )  PHILIP MORRIS RED

 ( 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 a cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

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

 ( 111 )  203.403

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03079

 ( 220 )  2010.10.15.

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

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

 ( 541 )  PHILIP MORRIS BLUE

 ( 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 a cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek,

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

 ( 111 )  203.404

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03080

 ( 220 )  2010.10.15.

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

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

 ( 541 )  PHILIP MORRIS YELLOW

 ( 511 ) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga
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által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; snus (snüsz), dohánypótlók és

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

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

 ( 111 )  203.405

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03242

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

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

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

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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.

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

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

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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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.

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

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
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 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  203.406

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03243

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  FEUVA SCE Első Európai Jármű Üzemeltető Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  203.407

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03252

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Teleraktér Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk raktározása, áruszállítás, szállítmányozás, tárolás.
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 ( 111 )  203.408

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03253

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Horváth Gréta, Balatonvilágos (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Különösen testnevelési és aerobik tárgyú oktatási anyagok kereskedelme.

 41 Különösen testnevelés és aerobik oktatás, sport klub szolgáltatás.

 ( 111 )  203.409

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03254

 ( 220 )  2010.10.28.

 ( 732 )  ÚJVILÁG MGÉSZ, Abony (HU)

 ( 541 )  ALEXI

 ( 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. 

 ( 111 )  203.410

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03429

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Naviron Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  GRANAT ENERGY

 ( 511 )  32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, italporok.

 ( 111 )  203.411

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03430

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Naviron Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PINK HEAVEN

 ( 511 )  32 Alkoholmentes italok, energiaitalok, italporok.

 ( 111 )  203.412

 ( 151 )  2011.06.10.
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 ( 210 )  M 10 03434

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL NITROX

 ( 511 )  32 Energiaitalok.

 ( 111 )  203.413

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03441

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  Victofon Kft., Budapest (HU)

  

( 591 )

 ( 511 ) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; hallókészülékek nagyothallók részére; süketség, nagyothallás kezelésére

 szolgáló készülékek.

 ( 111 )  203.414

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03064

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  "...hogy az ajándék valóban öröm legyen!"

 ( 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.

 ( 111 )  203.415

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03246

 ( 220 )  2010.11.02.

 ( 732 )  Creative Nail Design, Inc., Vista, California (US)

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

  

( 546 )

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

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

 11 Ultraibolya sugarat kibocsátó lámpák, nem orvosi célokra.

 ( 111 )  203.416

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03257
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 ( 220 )  2010.11.03.

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

 ( 740 )  dr. Péntek Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  203.417

 ( 151 )  2011.06.10.

 ( 210 )  M 10 03259

 ( 220 )  2010.11.03.

 ( 732 )  Alipa LLC, Miami Beach, Florida (US)

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

 ( 541 )  STEPGYM

 ( 511 )  25 Sport lábbelik.

 ( 111 )  203.423

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02810

 ( 220 )  2010.09.21.

 ( 732 )  Atlantropa Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógynövény kivonatok.

 ( 111 )  203.424

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02985

 ( 220 )  2010.10.06.

 ( 732 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  1 Mesterséges édesítőszerek.

 30 Természetes édesítőszerek.

 35 Mesterséges és természetes édesítőszerek reklámozása, kereskedelme.

 ( 111 )  203.425

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02986

 ( 220 )  2010.10.06.

 ( 732 )  Ed. Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30 Ételkeményítő.

 35 Ételkeményítő szerek reklámozása, kereskedelme.

 ( 111 )  203.426

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 03175

 ( 220 )  2010.10.27.

 ( 732 )  Alpha Zoo Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )
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 ( 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).

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

 ( 111 )  203.427

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 03710

 ( 220 )  2010.12.09.

 ( 732 )  Nagy-Baló András, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  203.428

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02448

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

 motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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.
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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.

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 13 Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

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.

 15 Hangszerek.

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

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

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

 lószerszámok.

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

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.

 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 művirágok.

27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

 falikárpitok.

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

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 111 )  203.429

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02452

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Farkas Gabriella, Budapest (HU)

 Zolnai-Varga Ákos, Verőce (HU)

 Ember Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1514



 ( 511 )  41 Sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  203.430

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02453

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Farkas Gabriella, Budapest (HU)

 Zolnai-Varga Ákos, Verőce (HU)

 Ember Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  203.431

 ( 151 )  2011.06.17.

 ( 210 )  M 10 02454

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Farkas Gabriella, Budapest (HU)

 Zolnai-Varga Ákos, Verőce (HU)

 Ember Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Sport- és kulturális tevékenység.

 ( 111 )  203.432

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 11 00075

 ( 220 )  2011.01.13.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.433

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 02940

 ( 220 )  2010.10.01.

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

 ( 111 )  203.434

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03108

 ( 220 )  2010.10.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  203.435

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03109

 ( 220 )  2010.10.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Borok.

 ( 111 )  203.436

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03293

 ( 220 )  2010.11.05.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.437

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03298

 ( 220 )  2010.11.05.

 ( 732 )  Atlantropa Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ENERGY-A természet tiszta ereje

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

 ( 111 )  203.438

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03300

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  203.439

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03301

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

 ( 541 )  CIMBI

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

 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  203.440

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03463

 ( 220 )  2010.11.19.

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

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

  

( 546 )
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 ( 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.

 ( 111 )  203.441

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03464

 ( 220 )  2010.11.19.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.442

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03474

 ( 220 )  2010.11.18.

 ( 732 )  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. 

 ( 111 )  203.443

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03481

 ( 220 )  2010.11.22.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rásó Hajnalka, Budapest

 ( 541 )  VILÁGUTAZÓ

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

 ( 111 )  203.444

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03644

 ( 220 )  2010.12.06.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  203.445

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03650

 ( 220 )  2010.12.07.

 ( 732 )  Magyar Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  203.446

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03834

 ( 220 )  2010.12.16.

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

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 38 Távközlés.

 41 Televíziós szórakoztatás, sport tevékenységek, kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  203.447

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03841

 ( 220 )  2010.12.17.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44 Orvosi szolgáltatások, fogászat.

 ( 111 )  203.448

 ( 151 )  2011.06.21.

 ( 210 )  M 10 03850

 ( 220 )  2010.12.17.

 ( 732 )  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. 

A rovat 112 darab közlést tartalmaz. 
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