
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 09 00949

 ( 220 ) 2009.04.08.

 ( 731 )  Bochemie a.s., Bohumin (CZ)

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

 ( 541 ) "Ultra.Modern klasszikus."

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

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

 ( 210 ) M 09 03237

 ( 220 ) 2009.11.06.

 ( 731 )  Bolyhos László, Újszilvás (HU)

 ( 740 )  Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 554 )

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

 ( 210 ) M 09 03431

 ( 220 ) 2009.11.24.

 ( 731 )  Proteus-Gold Termelő és Kereskedelmi Kft., Lipót (HU)

 ( 740 )  dr. Bartha Sándor, dr. Bartha Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér.

 ( 210 ) M 10 00446

 ( 220 ) 2010.02.15.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek.

 ( 210 ) M 10 00447

 ( 220 ) 2010.02.15.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 210 ) M 10 00448

 ( 220 ) 2010.02.15.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 210 ) M 10 00449
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 ( 220 ) 2010.02.15.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó tejtermékek; tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 ( 210 ) M 10 00660

 ( 220 ) 2010.03.01.

 ( 731 )  Ratiopharm GmbH, Ulm (DE)

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

 ( 541 ) Sensonette

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású termékek.

 ( 210 ) M 10 02512

 ( 220 ) 2010.08.17.

 ( 731 )  Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús baromfihús, különösen vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék,

hússajtok, hurkafélék, kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- főtt, lángolt,

érlelt, sütött, formázott húsok, formábanvagy bélben főtt, pácolt húsok, hús- és májkonzervek, gyorsfagyasztott

 húskészítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

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

 ( 210 ) M 10 02859

 ( 220 ) 2009.11.09.

 ( 731 )  Cross Vetpharm Group Limited, Tallaght, Dublin (IE)

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

 ( 541 ) TEATSEAL

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 10 02965

 ( 220 ) 2010.10.05.

 ( 731 )  Inter-Business Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlankezelés; irodák [ingatlanok] bérlete.

 ( 210 ) M 10 03049

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Coincidance Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, 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.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 rendezvényeket, alkotó és előadó művészeti tevékenységet különösen tánc-és mozgáskultúra területén.

 ( 210 ) M 10 03050

 ( 220 ) 2010.10.07.

 ( 731 )  Coincidance Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) COINCIDANCE

 ( 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.

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

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

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

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

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

 rendezvényeket, alkotó és előadó művészeti tevékenységet különösen tánc-és mozgáskultúra területén.

 ( 210 ) M 10 03068

 ( 220 ) 2010.10.14.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; bőrápoló gyógyszerkészítmények, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, bőrkeményedés elleni készítmények, elixírek, gyógyszervegyészeti készítmények,

 szérumok.

 ( 210 ) M 10 03258

 ( 220 ) 2010.11.03.

 ( 731 )  Fresh & Co. d.o.o, 24000 Subotica (RS)

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

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz, különösen gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 10 03323

 ( 220 ) 2010.11.10.

 ( 731 )  Mojito Lemon Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 32    Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek, szörpök és más

 készítmények italokhoz.

  33    Alkoholos italok (sörök és borok kivételével).

 ( 210 ) M 10 03342
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 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) EVE PINK

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03343

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTIFILTER YELLOW

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03344

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTIFILTER GREEN

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03345

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTI MENTHOL

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03346

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTI SLIMS GREEN

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

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

 ( 210 ) M 10 03347

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTI SLIMS ORANGE

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03348

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) EVE GREEN

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03349

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTISENSE

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03350

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTI SLIMS 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 cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03351

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
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 ( 740 )  dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MULTIFILTER 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 cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03352

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTIFILTER 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 cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,

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

 ( 210 ) M 10 03353

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTI SLIMS

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03354

 ( 220 ) 2010.11.11.

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

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

 ( 541 ) MULTIFILTER WHITE

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03361

 ( 220 ) 2010.11.11.

 ( 731 )  Sarkpont Zrt., Kaposvár (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), gesztenyés bébiételek.

 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;

alkoholban tartósított gyümölcsökgesztenyével; gesztenyés dzsemek; gesztenyés fagyasztott gyümölcsök;

gesztenyés gomba, tartósított; gesztenyés gyümölcsök, tartósított; gesztenyés gyümölcspép; gyümölcsszeletkék

gesztenyével; gesztenyés hentesáruk; gesztenyés joghurt; gesztenyéskandírozott gyümölcsök; gesztenyelekvár;

gesztenyés sajtok; szárított zöldségek gesztenyével; gesztenyés tejes italok; gesztenyés tejtermékek; gesztenyés

 zöldségkonzervek; gesztenyével töltött hús és -hústermékek.

 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;gesztenyés aprósütemény, teasütemény; gesztenyés aprósütemények; gesztenyés

bonbonok (cukorkák); gesztenyés cukrászsütemények; gesztenyés csokoládé; csokoládé alapú italok

gesztenyével; gesztenyés csokoládés tej (ital); gesztenyefagylalt, -jégkrém;gesztenyés kakaó alapú italok;

gesztenyés kakaós termékek; gesztenyés kávé alapú italok; gesztenyeméz; gesztenyés pralinék; gesztenyés

 pudingok; gesztenyés sütemények; gesztenyés szendvicsek; gesztenyés tejsodó (vaníliakrém).

 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; gesztenye, friss.

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

szörpök és más készítmények italokhoz; gesztenyés sörök; gesztenyés szörpök italokhoz; gesztenyés

 zöldséglevek (italok).

 33    Gesztenyés alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); gesztenyés alkoholos italok, a sörök kivételével;

gesztenyés borok; gesztenyés égetett szeszesitalok; gesztenyés gyümölcskivonatok, alkoholos; gesztenyés

 gyümölcstartalmú alkoholos italok;gesztenyelikőrök; gesztenyepálinkák, -brandyk; gesztenyés szeszes italok.

 ( 210 ) M 10 03373

 ( 220 ) 2010.11.12.

 ( 731 )  Falucskai Attila, Szendrő (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing, reklám, on-line számítógépes kereskedelem, kiskereskedelem szépségápolási cikkekre és

szolgáltatásokra, egészségvédő cikkekre és szolgáltatásokra, ékszerekre, ajándéktárgyakra, ruházati cikkekre,

 cipőkre, kiegészítőkre, oktatási-,szórakoztatóipari- és vendéglátóipari szolgáltatásokra vonatkozóan.

 ( 210 ) M 10 03376

 ( 220 ) 2010.11.12.

 ( 731 )  Aranykor Életjáradék Ingatlanbefektető Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Arányi Szabolcs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ezen belül különösen:

reklámozás és hirdetés; hirdetések tervezése és megjelenítése papír- elektronikus- és egyéb hordozókon (például

plakátok, levelek, szórólapok,újsághirdetések, internetes hirdetések-, bannerek- és linkek formájában) az

elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásokban, valamint

rádiókban és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokban (pl. teletexten),valamint hirdetések elektronikus formában és

 távközlési úton pl. telefonon, mobiltelefonon keresztül és egyéb sajtóhirdetések formájában.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül különösen; finanszírozási

szolgáltatások, elsősorban életjáradék folyósítása; tőkekihelyezés, tőkeberuházás, ingatlanhasznosítás, ingatlan

bérbeadása és vétele; ingatlanokértékbecslése; lakásbérlet; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, ingatlan]; pénzügyi

 információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás, tanácsadás.

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

 szolgáltatások biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 10 03387

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Nous Astus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csorba Enikő, Vecsés

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

  45    Személyes és társadalmi jellegű szolgáltatás nyújtása megrendelésre egyéni igényeknek megfelelően.

 ( 210 ) M 10 03397

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  Rózsa Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rezes Zoltán István, Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; szociális ellátási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03405

 ( 220 ) 2010.11.15.

 ( 731 )  S.Ú.L.Y. Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
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egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

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

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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 10 03432

 ( 220 ) 2010.11.18.

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

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

 ( 541 ) FACEPARTY

 ( 511 ) 9    Személyek helyének meghatározására szolgáló szoftverek globális helymeghatározó vagy más

helymeghatározó technológia segítségével; letölthető szoftverek vezeték nélküli távközlési eszközökhöz

használva, nevezetesen szoftverek elektronikustérképkijelzéshez, utazástervezéshez és rendezvénytervezéshez;

letölthető szoftverek, nevezetesen helyzet- és fizikai jelenlét-információk kijelzésére szolgáló szoftverek vezeték

 nélküli távközlési eszközökön.

 42    Szoftverkészítés és tervezés, különösen alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatásokra, így személyek helyének

meghatározására globális helymeghatározó vagy más helymeghatározó technológia segítségével, továbbá

elektronikus térképkijelzéshez, utazástervezéshezés rendezvénytervezéshez, valamint helyzet- és fizikai

jelenlét-információk kijelzéséhez vezeték nélküli távközlési eszközökön, vezeték nélküli távközlési eszközök

 útján bonyolítva és elektronikus és optikai kommunikációs hálózatok útján bonyolítva.

 45    Társkereső rendezvények szervezése; internetes társkereső szolgáltatások; társkereséssel kapcsolatos egyéb

 szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 10 03435

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai 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.

 ( 210 ) M 10 03437

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Mázsa Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) COCOMO

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03443

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Üvegek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése, valamint

amelyek célja szállás és étkezés biztosítása szállodákban, panziókban és más, időleg szállásadást nyújtó

 létesítményekben.

 ( 210 ) M 10 03444

 ( 220 ) 2010.11.18.

 ( 731 )  Szöllősi Károly, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Jankura János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Üvegek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése, valamint

amelyek célja szállás és étkezés biztosítása szállodákban, panziókban és más, időleg szállásadást nyújtó

 létesítményekben.

 ( 210 ) M 10 03462

 ( 220 ) 2010.11.19.

 ( 731 )  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.

 ( 210 ) M 10 03485

 ( 220 ) 2010.11.22.

 ( 731 )  Fridge Festival Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03488

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  Zso-Fa 66 Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal reklámszakértő, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

  35    Faáruk forgalmazása.

 ( 210 ) M 10 03497

 ( 220 ) 2010.11.23.

 ( 731 )  Baranyi Sütőipari, Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ladánybene (HU)

 ( 740 )  dr. Szloboda János, Dombovári & Szloboda Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és egyéb gabonakészítmények; kenyér; péksütemények és cukrászati sütemények.

 ( 210 ) M 10 03512

 ( 220 ) 2010.11.24.

 ( 731 )  Progressor Ruházati, Divatárukészítő és Általános Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sélley Rauscher Andrea, Sélley Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROGRESSOR FASHION GALLERY STORE

 ( 511 )  25    Díszzsebkendők; dzsekik; dzsörzsék (ruházat); egyenruhák; felsőkabátok, feltöltők, felsőruházat;

fürdőnagdrágok, fürdőruhák; fűzők; fűzők (ruházati); gabardinok; gallérok; ingek; ingvállak, pruszlikok; kabátok;

kezeslábasok; készruhák; kosztümök;kötények; kötöttáruk; matrózblúzok; melegítők, szvetterek; mellények;

muffok, karmantyúk; munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

pelerinek; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; sapkák; sálak; sporttrikók;strandruhák; szoknyák;

 szőrmebéléses kabátok; tarka selyemkendők (nyaksálak); térdnadrágok; vállkendők, nagykendők; övek.

 ( 210 ) M 10 03529
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 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  Sunfleur Kozmetikai Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Petróczy Gyula, Prandler & Petróczy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MEDIFLEUR

 ( 511 ) 3    Arcfesték (smink) eltávolító termékek; bőr ápolására szolgáló kozmetikai termékek; bőr ápolására szolgáló

termékek (kenőcsök); bőrfehérítő termékek; bőrfehérítő krém; bőrkrémek; desodorok személyes haszálatra

(illatszerek); fehérítő bőrkrém; fürdőkrészére kozmetikai készítmények; izzadás elleni készítmények;

karcsúsításra szolgáló kozmetikai készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai készítmények

karcsúsításra; kozmetikai szerek állatoknak; krémek kozmetikai célra; lebarnulásra(bőr) szolgáló kozmetikai

termékek; lemosószerek kozmetikai használatra; maszkok (szépség); nap elleni kozmetikai készítmények a bőr

lebarnulásához; olajok kozmetikai használatra; szépségmaszkok; tejek tisztálkodáshoz; tisztálkodáshoz

 készítmények;tisztálkodáshoz készítmények izzadás ellen; tisztálkodáshoz olajok.

 ( 210 ) M 10 03536

 ( 220 ) 2010.11.25.

 ( 731 )  Antientrópia Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, péksütemények és cukrászsütemények, kenyér, fagylaltok, mustár, fűszeres

 mártások, fűszerek, jég.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03544

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  Trifol Kft., Bátonyterenye (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KERAMKOLL

 ( 511 )   19    Építőipari kötő- és fugázó habarcsok.

 ( 210 ) M 10 03547

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  VIVAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Lampé Zoltán, Lampé Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) VIVAX

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

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

 műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.

 ( 210 ) M 10 03561

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  Medikémia Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) MEDIKÉMIA

 ( 511 ) 1    Ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; alkohol; antisztatikus készítmények nem háztartási használatra;

bőr felújítására vegyi termékek; bőrimpregnáló vegyi termékek; csavarmenet vágásához kompozíciók; desztillált
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víz, detergens adalékok benzinhez;égést elősegítő készítmények (vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz);

etilalkohol; fagyasztóanyagok;fagyálló anyagok; fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz;

töltőanyagok gépkocsikarosszériákhoz; gumiabroncsbelsők javítására szolgálókompozíciók; gumiabroncsok

javítására szolgáló készítmények; gumitartósító szerek; hígítók, oldószerek lakkokhoz; hűtőanyagok

járműmotorokhoz, ipari ragasztószerek; ipari vegyi termékek; kazánkőoldó szerek; kémények tisztítására vegyi

termékek;készítmények motor hűtőanyagok felforrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok

robbanómotorokhoz; korrozív termékek; lencsék elhomályosodása elleni termékek; maróanyagok fémekhez;

motorok korommentesítésére vegyi termékek; nedvesség elleniszigetelőanyagok, a festékek kivételével,

kőművesek részére; oldószerek lakkokhoz; páramentesítő termékek; ragasztások szétválasztására szolgáló

termékek; ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; ragasztószerek (appretúrák); ipari ragasztószerek;sablonleválasztás

megkönnyítésére szolgáló termékek; savas víz akkumulátorok feltöltésére; segédfolyadékok csiszolószerekkel

való használatra; szárító készítmények (szikkatívok) ipari használatra; szilikon (szilícium); szilikonok;

színélénkítő vegyitermékek ipari használatra; tapadásgátlók; textilanyagok élénkítésére vegyi termékek;

textilimpregnáló szerek; textil-vízhatlanító impregnáló szerek; üveg elhomályosodása elleni termék;

üzemanyag-megtakarító készítmények; vegyi adalékanyagok,motorüzemanyagokhoz; vegyi adalékanyagok

olajokhoz; vegyi anyagok radiátorok vízöblítéséhez; vegyi tűzoltószerek; vízkő-eltávolító készítmények, nem

háztartási használatra; vízlágyító készítmények; víztisztító vegyi termékek; vegyi anyagokkarburátorokhoz, vegyi

anyagok motorok indításához; vegyi anyagok berágódás, tapadás ellen; jégoldók zárakhoz és üvegekhez; vegyi

anyagok üvegek párásodásának és jegesedésének megelőzésére; csavarlazító készítmények ipari célra; rablók,

 támadókelriasztására vegyi termékek; tapéták eltávolítására szolgáló készítmények.

2    Alumíniumfestékek; aszfaltfesték; baktériumölő festékek; bevonóanyagok [festékek]; fabevonók [festékek];

fakonzerváló olajok; fakonzerváló termékek; fapác; festékek; fémek elhomályosodása elleni készítmények;

fémvédő szerek; hígítóanyagok festékekhez;hígítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok;

maróanyagok; rozsda elleni védőszerek; rozsda elleni olajok; rozsda elleni zsírok; színezékek; színezőanyagok;

 tűzálló festékek; vaslakk; védőbevonatok járműalvázakhoz.

3    Antisztatikus termékek háztartási használatra; cipőkrémek; csiszoló termékek; csiszolószerek; csúszásgátló

padlófolyadékok; felújító készítmények; festékeltávolító termékek; fényesítő krémek; fényesítő szerek; fényesítő

szerek bútorokhoz és padlóhoz;folttisztító szerek; illatszer készítmények; illatszerek; kazánkő eltávolító szerek

háztartási használatra; kence eltávolító termékek; készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére;

konzervált sűrített levegő tiszítási és portalanítási célokra;kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők;

krémek bőrökhöz; lakklemosó termékek; lefolyócső-tisztító készítmények; mosószerek, fehérítőszerek;

mosószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz;olajok

tisztításra; polírpapír; polírozó készítmények; polírozó viasz; potpurrik (illatszerek); rozsdaeltávolító termékek;

samponok; színezékeltávolító termékek; színélénkítő termékek háztartási használatra (fehérítés); tapétatisztító

szerek;tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok; vegytisztító készítmények; zsírtalanító szerek, nem gyártás során

való használatra; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók (sár-, rovar-,

jég-, páraeltávolítók);tisztítószerek rozsdás csavarokhoz, csavarkötésekhez; csavarlazító készítmények háztartási

célra; felújító készítmények műanyagokhoz és gumihoz; fényesítőszerek műanyagokhoz, gumihoz, festett

felületekhez; jégoldók üvegfelületekhez (háztartási célra ésgépkocsikhoz); jegesedést megelőző termékek

(háztartási célra és gépkocsikhoz); gumitartósító szerek háztartási célra; ápolószerek (szilikontartalmú és

szilikonmentes) gumihoz, műanyagokhoz, (háztartási célra és gépkocsikhoz); páramentesítő éspáramegelőző

termékek (háztartási célra és gépkocsikhoz); hidegindítók háztartásban használt belsőégésű motorokhoz;

 illatosítók gépkocsikhoz.

4    Bőrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); csúszásgátló készítmények szíjakhoz; denaturált szesz; gyújtósok;

ipari olaj; ipari viasz; ipari zsír; kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolaj; olajok bőr konzerválására;
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pormentesítő készítmények; portalanítótermékek; vágóolaj (folyadék); viasz szíjakhoz; zsír bőrökhöz; zsír

 fegyverekhez; zsír szíjakhoz.

5    Biocidok; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); egészségügyi kendők; fertőtlenítő (csíraölő) szerek;

fertőtlenítő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; légfrissítő készítmények; légtisztító készítmények;

légyirtó készítmények; oldószerek ragtapaszokeltávolítására; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó

 füstölőszerek; rovarriasztók.

 17    Gumiragasztó oldatok; hangszigetelő anyagok; hőszigetelő anyagok; kazánkőképződést gátló, hősugárzást

megakadályozó szerek; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; szigetelő festékek; szigetelő lakkok;

 szigetelőanyagok (nyílászárókhoz);tömítőanyagok; tömítőkitt; vegyszerek rések javítására; vízhatlan tömítések.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; raktározás, tárolás; termékek csomagolása; folyadék kiszerelés;

 aeroszol gyártás.

 42    Minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03562

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  Harmobile Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Sándor József, Budapest

 ( 541 ) HARMOBILE

 ( 511 ) 9    Villamos készülékek; gépi leolvasású adathordozóra elektronikusan rögzített számítógép programok,

 valamint internetről letölthető számítógép programok.

 10    Orvosi, gyógyászati és természetgyógyászati készülékek és műszerek, különösen készülékek, eszközök és

tartozékok mágnesmezős terápia és biorezonanciás terápia számára; teszt-, diagnosztikai és terápiás készülékek

valamint tartozékaik úgymintelektromágneses érzékelők, kontakt elemek és sugárzó eszközök biorezonancia

eljárások számára; biorezonancia készülékek egészség fenntartási, egészség javítási és egészség megőrzési

valamint egyéb egészséggel kapcsolatos célokra ideértve a stresszoldást,alvászavar kezelést, közérzetjavítást és

koncentrálóképesség növelést, valamint tartozékok, úgymint detektorok, sugárzó eszközök, zavarmegszüntető

készülékek, légnedvesítők az ilyen készülékekhez; radiesztetikus mérőműszerek;

pH-mérőeszközök,különösenpH-gyorsmérők; továbbá készülékek elektroakupunktúrához, készülékek

kvantum/információgyógyászathoz, radionikus készülékek, bioenergetikai készülékek, készülékek bioregulációs

diagnosztikához, készülékek biokommunikációhoz, készülékekpszichobiofizikához, készülékek nem lineáris

diagnosztikához; gyógyászati segédeszközök testsúly csökkentéséhez, mégpedig gyógyászati készülékek és

 eszközök fizikoterápia és testgyakorlatok számára, masszírozó készülékek, gyógyászati övek.

 38    Internetes szolgáltatások, úgymint kereskedelmi jellegű honlap működtetése; reklámok, szakmai

 publikációk Interneten történő közzététele; web áruház működtetése, termékértékesítés.

 44    Gyógyászati szolgáltatások, különösen orvos, fizikoterapeuta és természetgyógyász szolgáltatásai;

homeopátiás szolgáltatások; természetes gyógymódok alkalmazása, különösen bázisterápia, biorezonanciás

terápia és biorezonanciás készülékek kölcsönzése,elektroakupunktúra, radiesztetika, pH-mérések orvosi

próbákon, biofizikai mérések, különösen rezgésmérés; polaritásmérések végzése; segítségnyújtás testi, illetve

energetikai kiegyensúlyozottság eléréséhez; egészség- és szépségápolás valamint tanácsadás;ápolási

 szolgáltatások, különösen tanácsadás és túlsúlyos betegek kezelése.

 ( 210 ) M 10 03563

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  Harmobile Kft., Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  Sándor József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Villamos készülékek; gépi leolvasású adathordozóra elektronikusan rögzített számítógép programok,

 valamint Internetről letölthető számítógép programok.

 10    Orvosi, gyógyászati és természetgyógyászati készülékek és műszerek, különösen készülékek, eszközök és

tartozékok mágnesmezős terápia és biorezonanciás terápia számára; teszt-, diagnosztikai és terápiás készülékek

valamint tartozékaik úgymintelektromágneses érzékelők, kontakt elemek és sugárzó eszközök biorezonancia

eljárások számára; biorezonancia készülékek egészség fenntartási, egészség javítási és egészség megőrzési

valamint egyéb egészséggel kapcsolatos célokra ideértve a stresszoldást,alvászavar kezelést, közérzetjavítást és

koncentrálóképesség növelést, valamint tartozékok, úgymint detektorok, sugárzó eszközök, zavarmegszüntető

készülékek, légnedvesítők az ilyen készülékekhez; radiesztetikus mérőműszerek; pH-mérőeszközök,

különösenpH-gyorsmérők; továbbá készülékek elektroakupunktúrához, készülékek

kvantum/információgyógyászathoz, radionikus készülékek, bioenergetikai készülékek, készülékek bioregulációs

diagnosztikához, készülékek biokommunikációhoz, készülékekpszichobiofizikához, készülékek nem lineáris

diagnosztikához; gyógyászati segédeszközök testsúly csökkentéséhez, mégpedig gyógyászati készülékek és

 eszközök fizikoterápia és testgyakorlatok számára, masszírozó készülékek, gyógyászati övek.

 38    Internetes szolgáltatások, úgymint kereskedelmi jellegű honlap működtetése; reklámok, szakmai

 publikációk Interneten történő közzététele; web áruház működtetése, termékértékesítés.

 44    Gyógyászati szolgáltatások, különösen orvos, fizikoterapeuta és természetgyógyász szolgáltatásai;

homeopátiás szolgáltatások; természetes gyógymódok alkalmazása, különösen bázisterápia, biorezonanciás

terápia és biorezonanciás készülékek kölcsönzése,elektroakupunktúra, radiesztetika, pH-mérések orvosi

próbákon, biofizikai mérések, különösen rezgésmérés; polaritásmérések végzése; segítségnyújtás testi, illetve

energetikai kiegyensúlyozottság eléréséhez; egészség- és szépségápolás valamint tanácsadás;ápolási

 szolgáltatások, különösen tanácsadás és túlsúlyos betegek kezelése.

 ( 210 ) M 10 03564

 ( 220 ) 2010.11.29.

 ( 731 )  UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelő Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 554 )

 ( 511 )   29    Tartósított paradicsom; paradicsompüré; sűrített paradicsomlé; sűrített paradicsomlé főzéshez.

 ( 210 ) M 10 03570

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  TGR Biztosítási Többesügynöki Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bárdos Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

  41    Nevelés; szakmai képzés.
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 ( 210 ) M 10 03572

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  Next Move Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 210 ) M 10 03573

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest

 ( 541 ) L.A. MAKEUP

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

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

 ( 210 ) M 10 03574

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  Rózsa Edit, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai 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.

 ( 210 ) M 10 03575

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  Rózsa Edit, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai 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.

 ( 210 ) M 10 03576

 ( 220 ) 2010.11.30.

 ( 731 )  Rózsa Edit, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 10 03577

 ( 220 ) 2010.11.26.

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

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03578

 ( 220 ) 2010.11.26.

 ( 731 )  Absolute DT Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jambrik Gergely,Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03584

 ( 220 ) 2010.12.01.

 ( 731 )  Szigetelők Boltja Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Kunvári Antal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Szigetelőanyagok.

  35    Szigetelőanyagok forgalmazása.

 ( 210 ) M 10 03646

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 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 ) 5    Étrendkiegészítő készítmények; étrendkiegészítő készítmények gyógyászati és egészségügyi alkalmazásra;

gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; potenciafokozó szerek

 férfiak számára; nemi vágyat, nemi aktivitástélénkítő szerek; afrodiziákumot tartalmazó készítmények.

 ( 210 ) M 10 03648

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Villért Villamossági Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) VILLÉRT

 ( 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.

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.

 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.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 10 03651

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Erdős Ádám, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BauNet

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03662

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  Nyolc és Nyolc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Havasi Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelem, mindenfajta élelmiszer, friss áru, tisztítószer, papíráru, alkoholos italok, dohányáruk

 árusítása, reklámozása, adminisztráció, irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 03663

 ( 220 ) 2010.12.07.

 ( 731 )  8&8 Nyolc és Nyolc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Havasi Zsolt, Budapest

 ( 541 ) 8 & 8

 ( 511 )  35    Kiskereskedelem, mindenfajta élelmiszer, friss áru, tisztítószer, papíráru, alkoholos italok, dohányáruk

 árusítása, reklámozása, adminisztráció, irodai munkák.

 ( 210 ) M 10 03722

 ( 220 ) 2010.12.09.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; gyógyteák; herbateák; étrendkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; gyógyfüves

étrendkiegészítők; táplálékkiegészítők; minden előbbemlített áru porccal kapcsolatosan, továbbá porccal

kapcsolatos egészségügyi problémák és betegségek megelőzésére és kezelésére; készítmények a porcok

 egészséges szerkezetének megőrzéséért.

 ( 210 ) M 10 03723

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  BudaPiért Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

cikkek; papíripari-, háztartási ragasztóanyagok, íróeszközök; irodai felszerelések; írószere; tollak; irodai cikkek;

 bútorok kivételével.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
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 ( 210 ) M 10 03729

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  VG Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) COWBOY

 ( 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.

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 03730

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  VG Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) COMPASS

 ( 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.

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 03739

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  JX Nippon Oil & Energy Corporation, Tokyo (JP)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Motorolaj; üzemanyagok; folyékony üzemanyagok; ipari olaj; ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem

üzemanyagként); nem-ásványi olajok és zsírok ipari célokra (nem üzemanyagként); kenőolajok; ipari

 kenőanyagok.

 ( 210 ) M 10 03743

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)
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  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03744

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03745

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) TRIFOOD EXPRESSZ

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 210 ) M 10 03747

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  NaraCamicie Hungary Kft., Püspökhatvan (HU)

 ( 740 )  Dr. Szoboszlai Judit, Szoboszlai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 10 03750

 ( 220 ) 2010.12.10.

 ( 731 )  Hotel Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOTUS THERME

 ( 511 )  35    Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

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

rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai

 üzletvezetés.

 41    Fogadások tervezése [szórakoztatás], golfpályák üzemeltetése, játéktermi szolgáltatások nyújtása,

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, teniszpályák

 kölcsönzése, élő előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

 43    Bár szolgáltatások, éttermek, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai

 szolgáltatások, vendéglátóipar.
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 ( 210 ) M 10 03751

 ( 220 ) 2010.12.09.

 ( 731 )  Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 10 03755

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Könyvtár, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03787

 ( 220 ) 2010.12.13.

 ( 731 )  NatSweet Kft, Sükösd (HU)

 ( 541 ) NatSweet

 ( 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 03791

 ( 220 ) 2010.12.14.

 ( 731 )  P.A. Sweet s.r.o, Kravany nad Dunajom 17 (SK)

 ( 740 )  Mgr. Polák, Noémi, Levice

 ( 541 ) CsokiCsók

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), papír, karton és ezen

 anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

  17    Sajtolt műanyag ipari célra.

  30    Péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 10 03847
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 ( 220 ) 2010.12.17.

 ( 731 )  Györpál Árpád, Pécs (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 03849

 ( 220 ) 2010.12.17.

 ( 731 )  Pezomed Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) SZERETEM A BŐRÖM

 ( 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; kártékony állatok és növények

 irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 10 03874

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 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;
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 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;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 10 03875

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)
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 ( 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

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
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 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.

 ( 210 ) M 10 03876

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 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

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
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 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;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 10 03877

 ( 220 ) 2010.12.21.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 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.
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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.

 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;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 10 03879

 ( 220 ) 2008.08.18.

 ( 731 )  Reebok International Ltd. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Canton, Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) EASYTONE
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 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

 ( 210 ) M 10 03896

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Wingholding Ingatlanfejlesztő és Beruházó Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) WINGHOLDING

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03904

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Milipol Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; rendvédelmi és haditechnikai eszközök.

 35    Kereskedelmi ügyletek; különösen ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, híradástechnikai eszközök,

lőfegyverek, lőszerek és lövedékek, robbanóanyagok, rendvédelmi és haditechnikai eszközök, továbbá

 repülőeszközök kereskedelme.

 37    Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen híradástechnikai eszközök, megkülönböztető jelzések és

 thermokamerás felderítő eszközök javítása, karbantartása.

 ( 210 ) M 10 03920

 ( 220 ) 2010.12.23.

 ( 731 )  dr. Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

 ( 541 ) TALK FUSION

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 10 03923

 ( 220 ) 2010.12.22.

 ( 731 )  Magyar Konzerv Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Magyarországról származó 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    Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.

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

 ( 210 ) M 10 03932

 ( 220 ) 2010.12.28.
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 ( 731 )  Nagyhegyesi Takarmány Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Loránd, Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BIONAT

 ( 511 )   31    Tápanyagok haszonállatok számára.

 ( 210 ) M 10 03933

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Sirup Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) PESTO CAFE

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek; hordozható épületek bérlete*, kantinok, büfék,

étkezdék, kávéházak; önkiszolgáló éttermek; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők,

 üvegáruk kölcsönzése, vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 10 03936

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) OptiJUS

 ( 511 ) 9    Mágneses, optikai és flash-drive adathordozók; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas

számítógépes programok; jogszabálygyűjtemény; jogi iratmintatár; jogi adatbázisok és jogi

adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok,jogszabálygyűjtemény, jogi iratmintatár interneten

történő használata; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok

kidolgozása; számítógépes adatbázisokból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról onlinenyújtott

 elektronikus jogi kiadványok.

  16    Kiadványok, folyóiratok, füzetek, hírlevelek, könyvek, magazinok, időszaki lapok jogi témában.

 35    Jogszabályok, jogi iratminták, jogi információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése;

jogszabályokat, jogi iratmintákat, jogi információkat tartalmazó számítógépes nyilvántartások, adatbázisok

 kezelése.

 38    Jogi adatbázisokhoz, jogszabálygyűjteményhez, jogi iratmintatárhoz való hozzáférés biztosítása interneten,

online internetes információ és hírszolgáltatás, jogi tartalomszolgáltatás, jogi témájú sajtótermékek online

 publikálása a világhálón; jogi témájúelektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosítása a világhálón.

 41    Jogi tevékenységgel, jogi információ-szolgáltatással összefüggő oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás;

sport- és kulturális tevékenység. Jogi témájú elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; jogi témájú

 online elérhető elektronikus publikációk.

 42    Jogi információ-szolgáltatással kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, kutatás és fejlesztés a

jogi információszolgáltatás, jogi adatbázis-menedzsment területén; jogi információszolgáltatással, jogi

adatbázis-menedzsmenttel kapcsolatosszámítógépes programok, adatbázisok tervezése, létrehozása, fenntartása,

 sokszorosítása, korszerűsítése.

  45    Jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licencek adása.

 ( 210 ) M 10 03937

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) OptiIUS

 ( 511 ) 9    Mágneses, optikai és flash-drive adathordozók; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas

számítógépes programok; jogszabálygyűjtemény; jogi iratmintatár; jogi adatbázisok és jogi
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adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok,jogszabálygyűjtemény, jogi iratmintatár interneten

történő használata; jogi adatbázisok és jogi adatbázis-menedzsmentre alkalmas számítógépes programok

kidolgozása; számítógépes adatbázisokból, az internetről vagy más elektronikus hálózatról onlinenyújtott

 elektronikus jogi kiadványok.

  16    Kiadványok, folyóiratok, füzetek, hírlevelek, könyvek, magazinok, időszaki lapok jogi témában.

 35    Jogszabályok, jogi iratminták, jogi információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése;

jogszabályokat, jogi iratmintákat, jogi információkat tartalmazó számítógépes nyilvántartások, adatbázisok

 kezelése.

 38    Jogi adatbázisokhoz, jogszabálygyűjteményhez, jogi iratmintatárhoz való hozzáférés biztosítása interneten,

online internetes információ és hírszolgáltatás, jogi tartalomszolgáltatás, jogi témájú sajtótermékek online

 publikálása a világhálón; jogi témájúelektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosítása a világhálón.

 41    Jogi tevékenységgel, jogi információ-szolgáltatással összefüggő oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás;

sport- és kulturális tevékenység. Jogi témájú elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; jogi témájú

 online elérhető elektronikus publikációk.

 42    Jogi információ-szolgáltatással kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, kutatás és fejlesztés a

jogi információszolgáltatás, jogi adatbázis-menedzsment területén; jogi információszolgáltatással, jogi

adatbázis-menedzsmenttel kapcsolatosszámítógépes programok, adatbázisok tervezése, létrehozása, fenntartása,

 sokszorosítása, korszerűsítése.

  45    Jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon licencek adása.

 ( 210 ) M 10 03940

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03941

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)

 dr. Ágoston Alexandra, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 10 03942

 ( 220 ) 2010.12.28.

 ( 731 )  Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kádas Angelika, Kádas 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 11 00076

 ( 220 ) 2011.01.13.

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

 ( 740 )  dr. Jakab Zoltán, Kaposvár

 ( 541 ) Ez Snackem!

 ( 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 11 00080

 ( 220 ) 2011.01.13.

 ( 731 )  CAR-GO Gépjárműalkatrész Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Norbert, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 11 00087

 ( 220 ) 2011.01.14.

 ( 731 )  Sourcing Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben

megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése;hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];piaci tanulmányok; piackutatás;

reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidő bérlete távközlési médiumban; árösszevetési

szolgáltatások;önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;

sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez;

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

ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti felvilágosítás,

 tájékoztatás; üzleti információk.

 ( 210 ) M 11 00095

 ( 220 ) 2011.01.17.

 ( 731 )  SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágneskártyák, memóriakártyák.

  36    Utalványok kibocsátása.

 ( 210 ) M 11 00099

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00100

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00101

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00102

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 11 00104

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Lukács Ernő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karcsics Tamás, Budapest

 ( 541 ) Nálunk érdemes kapirgálni!

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 11 00114

 ( 220 ) 2011.01.18.

 ( 731 )  Arany Méz Kft., Szihalom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Virágmézzel kapcsolatos nyomtatott könyvecskék, brossurák, kézikönyvek, könyvek, ismertető füzetek,

propaganda anyagok, röplapok, reklámcédulák, poszterek, tájékoztató anyagok és hírlevelek, időszakos

kiadványok, újságok, kutatási monográfiák, folyóiratutánnyomatok, táblázatok, diagramok, címkék és az

előzőekben felsorolt egy vagy több anyagot tartalmazó készletek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek

 kivételével), mint nyomdaipari termékek.

  30    Méz, melaszszirup.

 ( 210 ) M 11 00133

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Atenor Group Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NATURAL PRESTIGE

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00139

 ( 220 ) 2011.01.20.

 ( 731 )  Zhou Lisu, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 11 00149
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 ( 220 ) 2011.01.21.

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

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

  

( 546 )

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

 fogyasztószerek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 mintázóanyagok; különösen fogyasztótea orvosihasználatra; különösen gyógyászati fogyasztószerek.

 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;különösen fogyasztó teák.

 ( 210 ) M 11 00159

 ( 220 ) 2011.01.24.

 ( 731 )  Hunyadi Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; bérszámfejtés; piaci tanulmányok; gazdasági előrejelzések; szakvéleményadás

gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; konzultáció személyzeti kérdésekben;

könyvelés; könyvvizsgálat;outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

gazdasági társaságok végelszámolása, végelszámolóiszolgáltatások, csődmenedzselés, válságmenedzselés,

 szakmai konzltációk üzleti ügyekben.

 36    Bankügyletek; elszámolóház; klíringház; faktorálási szolgáltatások; gazdasági társaságok felszámolása;

felszámolói szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; pénzügyi

 értékbecslés; pénzügyi igazgatás;pénzügyi tanácsadás; vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 11 00168
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 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Träger Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Világjáték

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; (játékterápia-játékdiagnosztika); pszichológiai teszt-játékok; bábgarnitúrák,

bábkészletek; emberi foglalkozást idéző figurák; játékok, játékszerek; játék babák, bábuk; baba-bútorzat (kiságy,

asztal, szék); baba-ruhák; babaházak,babaszobák; cumisüvegek játékbabáknak; építőjátékok; építőkockák; fa

épületek (ház, templom, torony, vár, gyár, óvoda, kórház, sátor, cirkusz); állatfigurák (természetes anyagokból);

játék autók; méretarányos kicsinyített járműmodellek; táblákjátékokhoz; textil-figurák, fafigurák; játék

 sárkányok, mesefigurák.

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

szövegfeldolgozás; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárokszervezése; reklámozás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

 üzleti menedzselés; kereskedelmi ügyletek.

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

mentálhigiénés tanácsadás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); eszmecserék szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása;konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nevelési célú

kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk (nem letölthető); szemináriumok, szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú).

 ( 210 ) M 11 00169

 ( 220 ) 2011.01.25.

 ( 731 )  Träger Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek; (játékterápia-játékdiagnosztika); pszichológiai teszt-játékok; bábgarnitúrák,

bábkészletek; emberi foglalkozást idéző figurák; játékok, játékszerek; játék babák, bábuk; baba-bútorzat (kiságy,

asztal, szék); baba-ruhák; babaházak,babaszobák; cumisüvegek játékbabáknak; építőjátékok; építőkockák; fa

épületek (ház, templom, torony, vár, gyár, óvoda, kórház, sátor, cirkusz); állatfigurák (természetes anyagokból);

játék autók; méretarányos kicsinyített járműmodellek; táblákjátékokhoz; textil-figurák, fafigurák; játék

 sárkányok, mesefigurák.

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

szövegfeldolgozás; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárokszervezése; reklámozás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

 üzleti menedzselés; kereskedelmi ügyletek.

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

mentálhigiénés tanácsadás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); eszmecserék szervezése és

lebonyolítása; élő előadások bemutatása;konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nevelési célú

kiállítások szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk (nem letölthető); szemináriumok, szimpóziumok

 szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
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 ( 210 ) M 11 00190

 ( 220 ) 2011.01.26.

 ( 731 )  Express LLC, Columbus, Ohio 43230 (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek.

 ( 210 ) M 11 00235

 ( 220 ) 2011.01.31.

 ( 731 )  Glória Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) FAIRPLAYCAR

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről,

adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások

(áruk illetve szolgáltatások beszerzése)mások számára, eladási propaganda mások számára, előfizetések intézése

távközlési szolgáltatásokhoz mások számára, fénymásolás, gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése,import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és

készülékekkölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti

kérdésekben, költöztető szolgálat vállalkozások számára,közlemények átírása, közvélemény-kutatás, kutatások

ügyletekkel kapcsolatban, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, outsourcing szolgáltatások(üzleti

segítségnyújtás), piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,

reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámidő bérlete távközlési médiumban, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árverés,

önköltség-elemzés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegekszerkesztése, reklámügynökségek,

hirdető ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában,

segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti

ügyekbenszakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok

összeállítása, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szponzorok felkutatása, televíziós

reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

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

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

átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba, anyagpróba, csomagolástervezési szolgáltatások,

energiatakarékossági tanácsadás, fizikai kutatások, gépjárművek műszaki vizsgálata, grafikusművészi tervezési

szolgáltatások, hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hostingszolgáltatások web oldalakhoz, ipari
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formatervezés, környezetvédelmi kutatás, kutatás és fejlesztés mások részére, kutatómotorok biztosítása az

internethez, mechanikai kutatás, minőség-ellenőrzés, műszaki kutatás, műszaki szakértői tevékenység,

műszakitervtanulmányok készítése, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása mérnöki munkákkal

kapcsolatban, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép programok installációja,

számítógép programok sokszorosítása,számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások,

számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes

rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,számítógépprogramok kidolgozása,

számítógépprogramok korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, építési tervkészítés, építészet,

építészeti konzultáció, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és

 fenntartásamások számára.

 ( 210 ) M 11 00359

 ( 220 ) 2011.02.08.

 ( 731 )  Immo1 Franchise Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 11 00491

 ( 220 ) 2011.02.21.

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

 ( 541 ) CLOTACIL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 11 00582

 ( 220 ) 2011.02.28.

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

 ( 541 ) EGIS - Egészség. Élet. Minőség.

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás készítmények orvosi használatra,

vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötöző anyagok, fogtömő

anyagok és fogászati mintázóanyagok,fertőtlenítőszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölő

 szerek.

 35    Gyógyszerészeti termékekkel vagy információkkal kapcsolatos reklámozás; különböző célcsoportok felé

irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy tanácsadás gyógyszerészeti vagy

orvosi területen; számítógépes adatok kezelése;kereskedelmi vagy reklámozási célú kiállítások szervezése;

számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és

 gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal és gyógyszerészettel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,

könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása,információ szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati témájú
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 kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése.

  42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása; cégképviselet.

  44    Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások, tanácsadás a gyógyszerészet és az egészségügy területén.

 ( 210 ) M 11 00583

 ( 220 ) 2011.02.28.

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

 ( 541 ) EGIS - Health. Quality. Life.

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás készítmények orvosi használatra,

vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötöző anyagok, fogtömő

anyagok és fogászati mintázóanyagok,fertőtlenítőszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölő

 szerek.

 35    Gyógyszerészeti termékekkel vagy információkkal kapcsolatos reklámozás; különböző célcsoportok felé

irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy tanácsadás gyógyszerészeti vagy

orvosi területen; számítógépes adatok kezelése;kereskedelmi vagy reklámozási célú kiállítások szervezése;

számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és

 gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal és gyógyszerészettel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,

könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása,információ szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati témájú

 kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése.

  42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, cégképviselet.

  44    Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások, tanácsadás a gyógyszerészet és az egészségügy területén.

 ( 210 ) M 11 00584

 ( 220 ) 2011.02.28.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás készítmények orvosi használatra,

vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, tapaszok, sebkötöző anyagok, fogtömő

anyagok és fogászati mintázóanyagok,fertőtlenítőszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölő

 szerek.

 35    Gyógyszerészeti termékekkel vagy információkkal kapcsolatos reklámozás; különböző célcsoportok felé

irányuló kommunikáció, üzleti konzultációk, információ-szolgáltatás vagy tanácsadás gyógyszerészeti vagy

orvosi területen; számítógépes adatok kezelése;kereskedelmi vagy reklámozási célú kiállítások szervezése;

számítógépes hálózat segítségével történő mindenféle online reklámozás, beleértve az internetet; gyógyszerek és

 gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység.

 41    Gyógyászattal és gyógyszerészettel kapcsolatos oktatás, szakmai képzés, gyógyászati témájú konferenciák,

kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,

könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása,információ szolgáltatása az egészségügyben; gyógyászati témájú

 kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése.

  42    Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, cégképviselet.

  44    Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások, tanácsadás a gyógyszerészet és az egészségügy területén.

A rovat 122 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 7. szám, 2011.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
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