
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 00188

 ( 220 ) 2009.01.23.

 ( 731 )  PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A szellemi energia

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 09 02417

 ( 220 ) 2009.08.19.

 ( 731 )  Piros Kockás Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Kockás Túrórúd

 ( 511 )   29    Tejtermékek, túró alapú desszertek.

 ( 210 ) M 09 03520

 ( 220 ) 2009.12.03.

 ( 731 )  Kun Beáta, Eger (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Eger és Eger környéki friss gyümölcsök és zöldségek.

 32    Eger és Eger környéki ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

 gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Eger eredetmegjelölés területéről származó borok.

 ( 210 ) M 10 01008

 ( 220 ) 2010.03.26.

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

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

 ( 541 ) Gentlemen Magazine

 ( 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.

 41    Bálok szervezése, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, fényképészet, filmgyártás,
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fogadások tervezése (szórakozatás), fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése, játékkaszinók szolgáltatásai,

 klubszolgáltatások (szórakozatás vagyoktatás), éjszakai klubok.

 ( 210 ) M 10 01628

 ( 220 ) 2010.05.25.

 ( 731 )  ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) Xenofilter Technology

 ( 511 )  40    Vízkezelési, különösen szennyvíztisztítási technológiák, szolgáltatások, ideértve a szennyvizek

 gyűjtését/befogadását, és azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási műveleteit; hulladékkezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 01813

 ( 220 ) 2010.06.11.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    (nem keltető tojás) áru.

 ( 210 ) M 10 02093

 ( 220 ) 2010.07.07.

 ( 731 )  Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MedicalOnline

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02297

 ( 220 ) 2010.07.28.

 ( 731 )  Marton Edvin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rosonczy Enikő, Rosonczy 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
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áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 ( 210 ) M 10 02353

 ( 220 ) 2010.08.02.

 ( 731 )  Greenworks Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Izzadsággátló piperecikkek, kozmetikai krémek, samponok.

  25    Alsóneműk, felsőruházat, sapkák.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok, sörök.

 ( 210 ) M 10 02417

 ( 220 ) 2006.07.31.

 ( 731 )  Retail Royalty Company, Las Vegas, Nevada (US)

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

 ( 541 ) AMERICAN EAGLE

 ( 511 ) 9    Audio berendezések; MP3 audiolejátszók és felvevők, rögzített zene kompaktlemezeken, szalagokon és

 elektronikus hordozókon; napszemüvegek; iránytűk és hordozható hőmérők a környezeti hőmérséklet mérésére.

 14    Ékszerek; nemesfém övcsatok ruházati cikkekhez, bokaláncok, karkötők, azonosító karkötők, nemsfém

karkötők, brossok, ékszerek, óraláncok, amulettek, fülklipszek, fülbevalók, divatékszerek, mandzsettagombok,

nyakkendőtűk/-csiptetők, nyakláncok, dísztűk,függők, hajtókatűk, tűk és gyűrűk; órák; stopperórák, karórák;

 pénzcsiptetők nemesfémből, órák; rádiós órák; és faliórák.

 25    Ruházati cikkek, ruházat és ruházati kiegészítők; anorákok, orkándzsekik, fürdőruhák, fürdőnadrágok,

fürdőköpenyek, strandleplek, strandöltözet, ruhaövek, pénztartó övek, bermudanadrágok, bikinik, blézerek,

blúzok, ingkabátok, alsók, melltartók,alsónadrágok, térdnadrágok, bugyogók, gatyák, babydollok, ujjatlan női

trikók, köpenyek, kardigánok, kabátok, bőrkabátok, felöltők, esőruházat, esőkabátok, kezeslábasok, kezeslábas

felsőruházatok, öltönyök, öltönykabátok, sportkabátok, felsőkabátok, nőiöltözet, kezeslábas munkaruhák, öltözet

rossz időre, kesztyűk, síkesztyűk, tornaruhák, felsők, pántos felsők, dzsekik, bőrdzsekik, szélfogó dzsekik,

farmerek, dzsörzé ruházat, lovaglónadrágok, kötényruhák, egyrészes öltözetek, kendők,

partedlik,lábszármelegítők, lábszárvédők, fehérneműk, hálóviselet, egyrészes fürdőruhák, miniszoknyák, egyujjas

kesztyűk, nyaksálak, muffok, fülvédők, nyakkendők, kendők, csokornyakkendők, nyakbavalók, overálok,

hálóruhák, hálóingek, pizsamák, bugyik, alsógatyák,sínadrágok, hónadrágok, hódeszkás ruházat,

melegítőnadrágok, buggyos térdnadrágok, poncsók, pulóverek, fürdő- és szabadidő köntösök, malájszoknyák,

vállszalagok, sálak, vállkendők, ingruhák, ingek, golftrikók, kötött pólók, pólóingek, sportingek, szőttingek,
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melegítőfelsők, gyapjú melegítőfelsők, miniruhák, rövid szárú felsőruhák, combnadrágok, rövidnadrágok,

boxernadrágok, rövid szárú tornanadrágok, rövid szárú edzőnadrágok, síruházat, szoknyák, kerékpárnadrágok,

lábszárnadrágok, szoknyanadrágok,gaucsók, bőszárú nadrágok, hálóruhák, kocogóruhák, melegítőruházat,

gyapjúruházat, melegítők, szvetterek, garbónyakú szvetterek, v-nyakú szvetterek, úszónadrágok, úszóviselet,

úszóruhák, pólók (ujjatlan, rövidujjú, hosszú ujjú), topok, felsők, kötöttfelsők, tréningruhák, csuklópántok

izzadság felfogására, nadrágok, tunikák, garbónyakú ingek, alsóneműk, alsóruházat, rövid alsónadrágok,

alsótrikók, alsóruházatok, szalagok (alsóruházat), melegítő alsóneműk, mellények, bélelt mellények; és

fejfedők,köztük tarka kendők, hajszalagok, svájcisapkák, ellenzők, napellenzők, fejpántok, kalapok, csuklyák,

 fejpántok izzadság felfogására, és sapkák, fejsálak és fejkendők.

 35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, postai csomagküldő szolgáltatások, eladási szolgáltatások

katalagusból és elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatások globális számítógépes és/vagy kommunikációs

hálózatot felhasználva, mindezek az alábbiterületeken: ruházati cikkek, ruházat, ruházati kiegészítők, hálóruházat,

alsóruházat, ujjatlan női trikók, női fehérneműk, pizsamák és hálóingek, tréningnadrágok, tréningfelsők,

melegítőnadrágok és -kabátok, úszóviselet, felsőruházat, kabátok,mellények, orkándzsekik, nadrágok, farmerek,

farmer ruházat,rövidnadrágok, szvetterek, ingek, nyakbavalók, szoknyák, blúzok, síruházat, hódeszkás ruházat,

övek, fejfedők, kalapok, sapkák, sálak, tárcák, esernyők, napszemüvegek, játékszerek, játékok,sportcikkek,

karórák, ékszerek, órák, irodaszerek, poszterek, képi, művészeti és színes nyomatok, naptárak és utazónaplók,

tollak, ceruzák, irattartók, jegyzettömbök, üdvözlőkártyák, jegyzetkártyák, hanglejátszók és -felvevők, rögzített

 zene, iránytűk,hőmérők környezeti hőmérséklet mérésére, valamint elemlámpák.

 ( 210 ) M 10 02428

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); szeszesital.

 ( 210 ) M 10 02429

 ( 220 ) 2010.08.09.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Érpatak (HU)
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( 554 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); szeszesital.

 ( 210 ) M 10 02456

 ( 220 ) 2010.08.10.

 ( 731 )  Vidó IKsz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Mikroszálas tisztító kendő; kézi működtetésű mikroszálas tisztító eszközök; mikroszálas kézi tisztító

 eszközök.

  24    Mikroszálas törölköző.

  25    Mikroszálas bébi fürdőlepedő és mikroszálas köntös.

 ( 210 ) M 10 02602

 ( 220 ) 2010.08.27.

 ( 731 )  Tolnai Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AbilityMatrix

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02609

 ( 220 ) 2010.08.30.

 ( 731 )  Egyesült Társkereső Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás és üzletmenettel kapcsolatos tevékenységek.

  41    Oktatás; nevelés, szórakoztatás, sport, kulturális szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 02651

 ( 220 ) 2010.09.03.
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 ( 731 )  Arzenál Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 10 02653

 ( 220 ) 2010.09.03.

 ( 731 )  Képest.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai 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.

  38    Távközlés; online telekommunikációk.

  40    Anyagmegmunkálás; fényképnyomtatás.

 ( 210 ) M 10 02659

 ( 220 ) 2010.09.03.

 ( 731 )  Daróczi László, Püspökladány (HU)

 ( 541 ) Melódia Big Band

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; hangversenyek szervezése, lebonyolítása; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 02721

 ( 220 ) 2010.09.10.

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

 ( 740 )  Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest

 ( 541 ) M Flyer

 ( 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.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása

(gyakorlat), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás,
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 oktatási tárgyú információk.

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

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

 ( 210 ) M 10 02742

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  Helios-Optika Nagykereskedelmi Kft., Esztergom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai cikkek; optikai lencsék; optikai üvegek; sportszemüvegek; szemellenzők, szemvédőernyők;

szemlencsék, okulárok; szemlencsét tartalmazó műszerek; szemüvegek(optika); szemüvegkeretek;

 szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 210 ) M 10 02743

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  Helios-Optika Nagykereskedelmi Kft., Esztergom (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Optikai cikkek; optikai lencsék; optikai üvegek; sportszemüvegek; szemellenzők, szemvédőernyők;

szemlencsék, okulárok; szemlencsét tartalmazó műszerek; szemüvegek(optika); szemüvegkeretek;

 szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 210 ) M 10 02757

 ( 220 ) 2010.09.14.

 ( 731 )  Kovács Tüzép Kft., Poroszló (HU)

 ( 541 ) Otthon Depo

 ( 511 )  35    Építőanyagok, burkolólapok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, barkács termékek, vegyi anyagok

 értékesítése az interneten.

 ( 210 ) M 10 02762

 ( 220 ) 2010.09.15.

 ( 731 )  Szentkirályi Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Hidegen fogyasztandó, teából készült alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 10 02776

 ( 220 ) 2010.09.16.

 ( 731 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Kockás felvágott
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 ( 511 )   29    Húskivonatok; húskészítmények, felvágottak.

 ( 210 ) M 10 02800

 ( 220 ) 2010.09.20.

 ( 731 )  Buza Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Laptopkonyha

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 10 02803

 ( 220 ) 2010.09.20.

 ( 731 )  Dot-Ing 2001. Ingatlanirodák Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Hermann Zoltán, Tata

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; biztosítási ügynöki tevékenység;

 hitelirodák; ingatlanügynökségek.

 ( 210 ) M 10 02814

 ( 220 ) 2010.09.21.

 ( 731 )  Kangyal Tamás 50%, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson 50%, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 02815

 ( 220 ) 2010.09.21.

 ( 731 )  Kangyal Tamás 50%, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson 50%, Győr (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek;

 vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 02824

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  Chello Central Europe Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) FILM E

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

terminálok közötti összeköttetés, üzenetek ésképek 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.

 ( 210 ) M 10 02828

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  Z.I.B. Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sárhegyi Ágnes, dr. Sárhegyi Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Z.I.B.Consulting

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 10 02830

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  dr. Poharánszki István, Veszprém

 ( 541 ) Winter Mix

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér,

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

 ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével),fűszerek, fagylaltok.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 02832

 ( 220 ) 2010.09.22.

 ( 731 )  Gárdos Katalin, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vankó Norbert, Budapest

 ( 541 ) SIKERTEX TEXTILHÁZ

 ( 511 )   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.

 ( 210 ) M 10 02835

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Házak Ásza Kft., Pécel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Ajtóbetétek fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtószerelvények fémből.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, nem fémből; ajtótáblák, kapubélletek nem fémből; ajtótokok nem fémből;

 biztonsági ajtók.

 ( 210 ) M 10 02836

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Lakatos Tibor, Mikepércs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Renáta, dr. Németh Renáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 10 02840

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Wellis

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 10 02841

 ( 220 ) 2010.09.23.

 ( 731 )  Clondike Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 ) ZAFIR

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

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

 ( 210 ) M 10 02862

 ( 220 ) 2010.09.24.
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 ( 731 )  Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

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

 ( 541 ) SWEET ANGEL

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 02864

 ( 220 ) 2010.09.24.

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

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

 ( 541 ) EDES ANGYAL

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 02868

 ( 220 ) 2010.09.24.

 ( 731 )  TV Paprika Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Spektrum Home

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38    Távközlés; 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.

 ( 210 ) M 10 02872

 ( 220 ) 2010.09.27.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

 dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
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 ( 210 ) M 10 02876

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  EVM Zrt., Budapest (HU)

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

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).

 ( 210 ) M 10 02879

 ( 220 ) 2010.09.27.

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

 ( 541 ) RÖTGER

 ( 511 )  33    Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes

 italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 10 02880

 ( 220 ) 2010.09.27.

 ( 731 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Állateledel, haleledel.

 ( 210 ) M 10 02885

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lajtos László, Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, on-line hirdetési tevékenység

 számítógépes hálózaton.

 ( 210 ) M 10 02886

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, on-line hirdetési tevékenység

 számítógépes hálózaton.

 ( 210 ) M 10 02887

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, on-line hirdetési tevékenység

 számítógépes hálózaton.

 ( 210 ) M 10 02888

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, on-line hirdetési tevékenység

 számítógépes hálózaton.
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 ( 210 ) M 10 02899

 ( 220 ) 2010.09.28.

 ( 731 )  dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)

 Román Zoltánné, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lukács Szilva, Lukács Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PINOCCHIO

 ( 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; szimpoziumok szervezése és lebonyolítása;szórakoztatás;

testnevelés; tornatanítás; élő előadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai

 (szórakoztatás).

 ( 210 ) M 10 02955

 ( 220 ) 2010.10.01.

 ( 731 )  Laptopszalon Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Polyák Zsófia,Esztári 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; tűzoltó készülékek.

  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.

 ( 210 ) M 10 02980

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  Kalász DSE, Budakalász (HU)

 ( 541 ) DRAGONÁSZ

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 02982

 ( 220 ) 2010.10.06.

 ( 731 )  DJ Promotion Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Banczerowski György, Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) M-FLYER

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

 kommunikációs médiában, kereskedelmi célokból, reklámozás, reklámanyagok terjesztése.

 38    Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás/távlözlési szolgáltatás, tudakozók, információs

 szolgáltatások/rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján/, üzenetek küldése.

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

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

 kidolgozása, számítógép-programozás,számítógép-szoftver fenntartása.

 ( 210 ) M 10 02990

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Galambos Vilmos, Budapest

 ( 541 ) Plerudin Gold

 ( 511 )  3    Kozmetikai krémek.

 ( 210 ) M 10 02991

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Concordia-Therm Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

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

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

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 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.

 ( 210 ) M 10 03005

 ( 220 ) 2010.10.08.

 ( 731 )  Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi, Bahçelievler, Istanbul (TR)

 ( 740 )  dr. Márton Attila, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; készítmények sörök előállításához.

 ( 210 ) M 10 03043

 ( 220 ) 2010.10.12.
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 ( 731 )  Szepesi István, Sopron (HU)

  

( 546 )

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

 gyanták.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03052

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Construmarket Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Számítógépes nyilvántartások kezelése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

kereskedelmi információs ügynökségek,hirdetési oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, beszerzői

szolgáltatások mások számára, árösszevetési szolgáltatások, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek

 elektronikus úton, kivéve kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárokszervezését.

 37    Építkezési, javítási, szerelési szolgáltatások közvetítése, valamint ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos

tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatások, ideértve különösen ilyen szolgáltatások elektronikus úton

 való nyújtását

 42    Hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, kutatómotorok

biztosítása az internethez, építészeti konzultáció, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása,

 web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

 ( 210 ) M 10 03060

 ( 220 ) 2010.10.13.

 ( 731 )  "Ilcsi" Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bérczes László, Budapest

 ( 541 ) EMINENCE

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek, növényi hatóanyagokat tartalmazó kozmetikai készítmények; kéz -és lábápoló

 készítmények; szappanok; fodrászati készítmények.

 35    Tanácsadás, különösen gazdasági és üzletpolitikai tanácsadás; közönség- és ügyfélszolgálat; kereskedelmi

 vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

  41    Tanfolyamok szervezése és vezetése, szemináriumok rendezése és vezetése; gyakorlati képzés és oktatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai tanácsadás, kutatás és szolgáltatások, szépségápolás,

 különösen szépségszalonok, napozószalonok, kozmetikák, fodrászszalonok.

 ( 210 ) M 10 03096

 ( 220 ) 2010.10.11.

 ( 731 )  L-IT Group Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) WE MAKE IT LIVE!

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

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 10 03113

 ( 220 ) 2010.10.19.

 ( 731 )  Újvilág MGÉSZ, Abony (HU)

 ( 541 ) EGY FALAT EGÉSZSÉG

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03115

 ( 220 ) 2010.10.21.

 ( 731 )  Kiss Koloniál Fa- és Bútoripari Kft., Derecske (HU)

 ( 740 )  Széles Mónika, Esztár

 ( 541 ) "KIKOL FENYŐBÚTORT BÁRMI ÁRON GYÁRI ÁRON"

 ( 511 )   20    Bútor.

 ( 210 ) M 10 03120

 ( 220 ) 2010.10.21.

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

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

 ( 541 ) WOOP

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

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

 -bloggolást és -kezelést lehetővétevő számítógépes szoftverek.

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

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

 adatbázisokba rendezését, szerkesztését,számítógépes nyilvántartások kezelését.

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

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

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

 közösségi hálózatépítés.

 ( 210 ) M 10 03122

 ( 220 ) 2010.10.21.

 ( 731 )  Hao-Giang Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Különösen ruházati termékek, kivéve cipők.

  35    Különösen ruházati termékek kereskedelme.
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 ( 210 ) M 10 03124

 ( 220 ) 2010.10.21.

 ( 731 )  Laniatus Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Különösen szoftverek.

  28    Különösen játékok.

 ( 210 ) M 10 03157

 ( 220 ) 2010.10.26.

 ( 731 )  Presidance Company Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 10 03160

 ( 220 ) 2010.10.26.

 ( 731 )  MELE AD MAIORA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Móré Viktória ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03169

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járműalkatrészek.
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  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 10 03170

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Birner

 ( 511 )   12    Járműalkatrészek.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 10 03171

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Birner autó

 ( 511 )   12    Járműalkatrészek.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 10 03172

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Birner Hungária Autóalkatrész Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Birner autóalkatrész

 ( 511 )   12    Járműalkatrészek.

  37    Járművek javítása és ápolása.

 ( 210 ) M 10 03173

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

 ( 541 ) FORNETTI

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények, liszt alapú ételek, süteményekhez tészták, tészta süteményekhez.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása, péksütemények

 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Vendéglátás (élelmezés), élelmiszerrel ellátás, gyorsétkezők.

 ( 210 ) M 10 03174

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 ) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

 Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények, liszt alapú ételek, süteményekhez tészták, tészta süteményekhez.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása, péksütemények

 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Vendéglátás (élelmezés), élelmiszerrel ellátás, gyorsétkezők.

 ( 210 ) M 10 03179
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 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Flavon Group Kft., Debrecen (HU)

 GéSz Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) FLAVON

 ( 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).

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03180

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Flavon Group Kft. 50%, Debrecen (HU)

 GéSz Gaál és Sziklás Kft. 50%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Takácsné Tóth Emőke, Debrecen

 ( 541 ) FLAVON ACTIVE

 ( 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).

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 10 03181

 ( 220 ) 2010.10.27.

 ( 731 )  Gódor József, Dány (HU)

 ( 541 ) Toldi

 ( 511 )   11    Kandallók, kályhák, vízteres kandallók, kazánok, szabadonálló, beépíthető kivitelben is.

 ( 210 ) M 10 03193

 ( 220 ) 2010.10.28.

 ( 731 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  37    Kerékpárok javítása; kerékpár-szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03201

 ( 220 ) 2010.10.28.
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 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Maradjon játék!

 ( 511 )  9    Fénycsövek reklámcélra, 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, irodaitárgyak.

 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, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 10 03282

 ( 220 ) 2010.11.04.

 ( 731 )  Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Kézszárító készülékek mosdókhoz; akváriumi szűrőberendezések; biztonsági lámpák, csillárok; gázgyújtók,

gázöngyújtók, hűtőgépek; lámpák; léghűtő- légkondicionáló berendezések; ventillátorok; világító berendezés és

készülék; vízforraló; zseblámpa;kávéfőző; fénycsövek, főzőedények és főzőberendezések, akváriumi

 világítótestek és melegítő készülékek, páraelszívó készülék.

 ( 210 ) M 10 03289

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Hungaro Chemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagycserkesz (HU)

 ( 541 ) CHEMISYS

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

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

5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra,

bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok, fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek,

 kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 37    Fertőtlenítés, féregirtás, mosodák, úszómedencék karbantartása, épületek belső tisztítása, épületek tisztítása

 (külső felületé), vegytisztítás, tisztítógépek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 10 03294

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  EST Media Group Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) estbiztosítás

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03297

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kond, dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) DESSICASH

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek, herbicidek.

 ( 210 ) M 10 03299

 ( 220 ) 2010.11.05.

 ( 731 )  Civilek a Lakóhelyért Egyesület, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 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.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, hagyományőrző rendezvények

 szervezése.

 ( 210 ) M 10 03302

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  Hera's Team Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 210 ) M 10 03309

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  Top Shoot Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   13    Sportlőszerek, vadászlőszerek, robbanóanyagok; tűzijátékszerek.

 ( 210 ) M 10 03312

 ( 220 ) 2010.11.08.

 ( 731 )  Mindlab Hungary 2008 Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MindLab

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

 ( 210 ) M 10 03313
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 ( 220 ) 2010.11.09.

 ( 731 )  WING Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zártkörően Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; bérszámfejtés; hirdetési oldalak készítése; könyvelés; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag naprakészállapotba hozása; önköltség-elemzés; reklámszövegek publikáláss;

reklámszövegek szerkesztése; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai

konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodaiüzletvezetés; számítógépes

nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás; titkársági

szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás;üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (jármű kivételével).

 ( 210 ) M 10 03332

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Arteus Capital Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes, Budapest

 ( 541 ) ARTEUS CAPITAL

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 10 03333

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Arteus Capital Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Huszárné dr. Gyarmati Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 10 03334

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok; kozmetikai szerek, különösen természetes növényi és/vagy ásványi

alapanyagú kenőcsök, krémek, testápoló és hajápoló anyagok, dezodorok, bőr ápolására szolgáló kozmetikai

termékek; hajmosó szerek; hajápoló szerek;fogkrémek; mosószerek; olajok kozmetikai használatra; fürdősók nem

gyógyászati használatra; izzadásgátló készítmények; lebarnulásra szolgáló készítmények; szájvizek, nem

 gyógyászati használatra; szőrtelenítő szerek; készítmények tisztálkodáshoz.

5    Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; ember- és

állatgyógyászati termékek és alapanyagok; paramedicinális készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra; bébiételek; fertőtlenítő szerek; gyógyteák;gyógynövények; herbateák; természetes növényi és/vagy

ásványi hatóanyagú gyógyszerészeti készítmények és egészségügyi termékek, például tabletta-, kapszula-,

 tinktura formában kiszerelve.

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

 tejtermékek; gyógyfüveket tartalmazó, nem gyógyhatású termékek; gyümölcshéj.

 30    Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; méz; tea alapú italok; életmódteák, így reggeli (indító)-, élénkítő- és napzáró teák, ideértve a

 gyümölcsökből készült teákat is; fűszerek;müzli; vadon élő fűszernövények.

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

 gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; zöldséglevek.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); emésztést elősegítő italok (tömény italok és likőrök).

 35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások szappanok, illatszerek, illóolajok,

kozmetikai szerek, természetes növényi és/vagy ásványi alapanyagú kenőcsök, krémek, testápoló és hajápoló

anyagok, dezodorok, bőr ápolására szolgálókozmetikai termékek, hajmosó szerek, hajápoló szerek, fogkrémek,

mosószerek, olajok kozmetikai használatra, fürdősók, izzadásgátló készítmények, lebarnulásra szolgáló

készítmények, szájvizek, szőrtelenítő szerek, készítmények tisztálkodáshoz,gyógyszerészeti készítmények,

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, ember- és állatgyógyászati termékek és alapanyagok,

paramedicinális készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, fertőtlenítő szerek,

gyógyteák,gyógynövények, herbateák, természetes növényi és/vagy ásványi hatóanyagú gyógyszerészeti

készítmények és egészségügyi termékek például tabletta-, kapszula-, tinktura formában kiszerelve, tartósított,

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök észöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tejtermékek,

gyógyfüveket tartalmazó, nem gyógyhatású termékek, gyümölcshéj, kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek, lisztek és

más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz, teaalapú italok, életmódteák, így

reggeli (indító)-, élénkítő- és napzáró teák, ideértve a gyümölcsökből készült teákat is, fűszerek, müzli, vadon élő

fűszernövények, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, friss gyümölcsök és

zöldségek,vetőmagok, élő növények és virágok, sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz, zöldséglevek, alkoholtartalmú

 italok (a sörök kivételével), emésztéstelősegítő italok vonatkozásában.
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 ( 210 ) M 10 03336

 ( 220 ) 2010.11.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati eszközök; ortopédiai cikkek; ortopéd lábbelik; ortopédiai kötések ízületekre; ortopédiai övek,

derékkötők; ortopédiai térdvédők; csizmák gyógyászati használatra; gumipólyák; inhaláló készülékek;

lúdtalpbetétek; mellszívók [szoptató anyáknak];szoptatáshoz használt készülékek; terhességi övek; párnák

 gyógyászati használatra; sérvkötők; vérnyomásmérők.

  25    Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpbetétek; eldobható talpbetétek; papucsok.

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

 részére; aromaterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 03337

 ( 220 ) 2010.11.10.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Gyógyászati eszközök; ortopédiai cikkek; ortopéd lábbelik; ortopédiai kötések ízületekre; ortopédiai övek,

derékkötők; ortopédiai térdvédők; csizmák gyógyászati használatra; gumipólyák; inhaláló készülékek;

talpbetétek; mellszívók [szoptató anyáknak];szoptatáshoz használt készülékek; terhességi övek; párnák

 gyógyászati használatra; sérvkötők; vérnyomásmérők.

  25    Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpbetétek; eldobható talpbetétek; papucsok.

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

 részére; aromaterápiás szolgáltatások; fizi(k)oterápia; gyógyhelyek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 10 03369

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Enikő ügyvéd S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 10 03402

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Szatellit Elektronikai Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Filep Attila, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengők, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak,

elektromos; akkumulátortöltők; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagvizsgáló készülékek és gépek; audiovizuális

tanítási eszközök; bekapcsolók,zárókapcsolók; berregők, elektromos; berregők, önműködő áramszaggatók;

betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló riasztókészülékek; biztonsági felszerelések, a járműülések és

a sportfelszerelések részére készültek kivételével; biztonságikészülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM

(kompakt) lemezek; chipek [integrált áramkörök]; csengők [riasztóberendezések]; DVD-lejátszók;

elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek; elektronikus

jeladók;fax-berendezések; fényképezőgépek; fényképészeti képkeresők, irányzó beállítók; filmkamerák;

hangfelvevő készülékek; hangvisszaadó készülékek; időregisztráló készülékek; jelzőberendezések, világító vagy

mechanikus; jelzőcsengők, elektromos; kazettalejátszók; kézi adó-vevők; kompakt (CD) lemezjátszók; mágneses

adathordozók; mágneskártyák; megfigyelő műszerek; optikai adathordozók ; optikai cikkek; optikai készülékek

és eszközök; optikai lemezek; riasztók; számítógépek; személyazonosító kártyák,mágneses; videokamerák;

 videokazetták; videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videoszalagok; videotelefonok.

 45    Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zárak

 kinyitása; poggyászvizsgálat biztonsági okokból; tűzjelző készülékek bérlete; üzemek biztonsági felügyelete.

 ( 210 ) M 10 03487

 ( 220 ) 2010.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 ) árdiéta

 ( 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
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 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

áruelosztóberendezések 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

 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;
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 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 10 03495

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  Xing Shiyan, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 03503

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogyasztó és diétás italok; bébiételek.

9    Súlymérő, egyéb mérő-, jelző- és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

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

 berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez.

 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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 43    Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; időleges szállásadás; élelmiszerek készítése, csomagolása és

 házhozszállítása.

 ( 210 ) M 10 03504

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogyasztó és diétás italok; bébiételek.

9    Súlymérő, egyéb mérő-, jelző- és oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,

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

 berendezések és szerkezetek érmebedobással működőkészülékekhez.
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 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, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

 43    Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; időleges szállásadás; élelmiszerek készítése, csomagolása és

 házhozszállítása.

 ( 210 ) M 10 03588

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Hollódi Gergely Jenő, Budapest (HU)

 ( 541 ) AROMA BOTANICA

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

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

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03656

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft., Budapest (HU)

 Csepel Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Párkányi Eszter, Pécs

  

( 546 )

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

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

 keltetőgépek.

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

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

 ( 210 ) M 10 03703

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Chen Suihua, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kissné Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

A rovat 99 darab közlést tartalmaz.
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