
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  199.815

 ( 151 )  2010.03.08.

 ( 210 )  M 09 00028

 ( 220 )  2009.01.07.

 ( 732 )  Spacegate Holdings Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SKYPARK

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

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

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

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

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

 keltetőgépek.

 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.637

 ( 151 )  2011.03.16.

 ( 210 )  M 09 03406

 ( 220 )  2009.11.23.

 ( 732 )  AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Antónia Anna, dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GALAXY

 ( 511 )  12 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, kerékpár tartozékok és kerékpár kiegészítők.

 ( 111 )  202.662

 ( 151 )  2011.03.10.

 ( 210 )  M 09 02161

 ( 220 )  2009.07.21.

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

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

 ( 541 )  REÁL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;
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 friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.850

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03283

 ( 220 )  2010.11.04.

 ( 732 )  Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bozzay Gyöngyi, Bozzay & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Levelezés, szakmai képzés, fordítói szolgáltatás.

 ( 111 )  202.851

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 01795

 ( 220 )  2010.06.10.

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó hús, hal, baromfi és vadhús.

 33 Magyarországról származó borok.

 ( 111 )  202.852

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03119

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Ding Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

 ( 111 )  202.853

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03117
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 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Fájdalom Ambulancia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kelényi Zsuzsanna, Dr. Kelényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 44 Egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; betegápolási szolgáltatások; kórházi

 szolgáltatások; klinikák; orvosi klinikák.

 ( 111 )  202.854

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03116

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Erdért Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Enikő, Dr. Tóth Enikő 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.

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.

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.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40 Anyagmegmunkálás.

 ( 111 )  202.855

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03114

 ( 220 )  2010.10.20.

 ( 732 )  Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád (HU)

 ( 740 )  dr. Lengl Gyula, Szekszárd

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1100



 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

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

 ( 111 )  202.856

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03105

 ( 220 )  2010.10.20.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)

 ( 740 )  dr. Molnár Róbert, Szőcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIO-AV

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

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

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  202.857

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 03104

 ( 220 )  2010.10.19.

 ( 732 )  Imperial Tobacco Magyarország Dohányforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 34 Feldolgozott vagy feldolgozatlan dohány; dohánytermékek; nem gyógyászati használatra szánt vagy

gyógyhatású dohánypótlók; cigaretták; cigarillók; szivarok; cigaretta készítésére alkalmas kézi eszközök;

 cigarettahüvelyek; cigarettaszűrők;cigarettapapírok; gyufák és dohányzási cikkek.

 ( 111 )  202.858

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02941

 ( 220 )  2010.10.04.

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

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  202.859

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02937

 ( 220 )  2010.10.01.

 ( 732 )  Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18 Bevásárlótáskák; ernyők, esernyők; hátizsákok; napernyők; sporttáskák; strandtáskák.

25 Cipőfelsőrészek; cipők; dzsekik; felsőruházat; kabátok; kerékpáros öltözet; lábbelik; nadrágok; pulóverek;

 sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók.

32 Ásványvizek (italok); alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; porok

 szénsavas italokhoz; szénsavas italok; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  202.860

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02936

 ( 220 )  2010.10.01.

 ( 732 )  Szilas Drink Üdítőital gyártó és Forgalmazó Kft., Szilaspogony (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó-Nagy Péter, Makai és Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18 Bevásárlótáskák; ernyők, esernyők; hátizsákok; napernyők; sporttáskák; strandtáskák.

25 Cipőfelsőrészek; cipők; dzsekik; felsőruházat; kabátok; kerékpáros öltözet; lábbelik; nadrágok; pulóverek;

 sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók.

32 Ásványvizek (italok); alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; porok

 szénsavas italokhoz; szénsavas italok; szörpök italokhoz.

35 Kirakatrendezés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása;

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

reklámanygok terjesztése; áruk bemutatásakommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták

terjesztése; reklámozás; reklámszövegek punlikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető

 ügynökségek; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás,üzleti információk.

 ( 111 )  202.861

 ( 151 )  2011.04.15.
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 ( 210 )  M 10 02761

 ( 220 )  2010.09.15.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok.

 ( 111 )  202.862

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02760

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Polygon Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  mop@ - Virtual Mobile Payment

 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (ezen belül különösen: elektronikus kereskedelem).

 36 Pénzügyi ügyletek, pénzalapok elektronikus átutalása (ezen belül különösen: kártyás fizetési rendszerek).

38 Távközlés; (ezen belül különösen: távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálón keresztül,

 mobiltelefonon keresztül történő alkalmazások, fizetési szolgáltatások).

 ( 111 )  202.863

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02753

 ( 220 )  2010.09.14.

 ( 732 )  Németh György, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  44 Egészségügyi tanácsadó, életmód tanácsadás.

 ( 111 )  202.872

 ( 151 )  2011.04.15.

 ( 210 )  M 10 02188

 ( 220 )  2010.07.15.

 ( 732 )  BGB-Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  INTERHERB

 ( 511 ) 5 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.

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

 ( 111 )  202.873

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 03195

 ( 220 )  2010.10.28.

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

 ( 511 )  5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.874

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02834

 ( 220 )  2010.09.22.

 ( 732 )  Abbott Laboratories, Illinois (US)

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

 ( 541 )  CALCIJEX

 ( 511 )  5 Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  202.875

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02658

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Bankráció Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BANKRÁCIÓ

 ( 511 ) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások;

hitelirodák; információknyújtása biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi

elemzések; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;

életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebankszolgáltatások; tőkekihelyezés,

 tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; zálogkölcsönzés.

 ( 111 )  202.876

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02657

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Miramare Nemzetközi Szállítmányozási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

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

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.877

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02656
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 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Madarász Krisztina, Budapest (HU)

 ( 541 )  SWEET HELL BY CHRISTINA FOWLER

 ( 511 )  18 Bőr és bőrutánzatok.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.878

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02654

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Magyarországról származó zselék.

30 Magyarországról származó kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, csokoládés áruk, édességek,

bonbonok (cukorkák), cukor, cukoráruk, gyümölcskocsonya, zselé, mandulapép, marcipán, nádcukod szirup,

pralinék, töltött cukorkák, fondan, édesiparitermékek, gabonapelyhek és gabonapelyhekből készült készítmények.

 ( 111 )  202.879

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02650

 ( 220 )  2010.09.02.

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

 ( 541 )  AKRIS

 ( 511 )  5 Herbicidek.

 ( 111 )  202.880

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02645

 ( 220 )  2010.08.29.

 ( 732 )  Dream Interactive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dream CMS

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, hirdetési oldalak készítése,

 on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

38 Távközlés; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail;

hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; távközlési

beszélgetésterelő és összeköttetésiszolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatások; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

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

oldalakhoz; számítógép programokinstallációja; számítógép programok sokszorosítása; számítógép szoftver

tanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok

korszerűsítése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása

 mások számára.

 ( 111 )  202.881

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02643

 ( 220 )  2010.09.02.

 ( 732 )  Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUBI

 ( 511 ) 12 Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; kerékpár hajtókarok ; kerékpár kerékabroncsok;

kerékpár kerékagyak; kerékpár kerékküllők; kerékpár kitámasztók; kerékpár sárvédők; kerékpárcsengők;

kerékpárkerekek; kerékpárkormányok;kerékpárnyergek; kerékpárok; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák ;

 kerékpártámaszok; kerékpártömlők; kerékpárvázak; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése;

hirdetési oldalak készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanyagok

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

 reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; járműkölcsönzés; járművek kölcsönzése;

 parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; szállítási szolgáltatások.

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

 nyújtása.

 ( 111 )  202.882

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02642

 ( 220 )  2010.09.02.

 ( 732 )  Szolnok tej '98 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis Gergely, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Tej és tejtermékek.

 ( 111 )  202.883

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02479

 ( 220 )  2010.08.12.

 ( 732 )  Bucsi László, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1106



 ( 740 )  dr. Kathi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  202.884

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02476

 ( 220 )  2010.08.12.

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

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

 ( 541 )  Géniusz Tehetségnap

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

 ( 111 )  202.885

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02475

 ( 220 )  2010.08.12.

 ( 732 )  Halna-Duna Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

 ( 111 )  202.886

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02474

 ( 220 )  2010.08.12.

 ( 732 )  Halna-Duna Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Halna-Duna

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

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

 ( 111 )  202.887

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02471

 ( 220 )  2010.08.05.

 ( 732 )  Big dose Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Szada (HU)

 ( 740 )  Dr. Pleszkáts Tibor,Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.888

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02470

 ( 220 )  2010.08.11.

 ( 732 )  Szepes Gábor András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  202.889

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02469

 ( 220 )  2010.08.11.

 ( 732 )  EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Pál, Budapest

  

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

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  202.890

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02467

 ( 220 )  2010.08.11.

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

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

 ( 541 )  UniverZoom

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

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

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

 interneten, szolgáltatások interneten keresztül.

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

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

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  202.891

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02463

 ( 220 )  2010.08.11.

 ( 732 )  ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Koller Szilvia, Jákli Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

  

( 546 )

 ( 511 ) 16 Albumok; blokkok (papíráruk); borítékok (papíráruk); brosúrák, vékony fűzött könyvek; cégtáblák papaírból

vagy kartonból; címbélyegzők, címbélyegek; folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; grafikus ábrázolások;

hírlevelek; irodai felszerelések, abútorok kivételével; íróeszközök; írószerek; katalógusok; könyvecskék, füzetek;

könyvek; levélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak; nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; poszterek; prospektusok; toll- és ceruzatartók, asztali;tollak (irodai cikkek); öntapadó címkék

 (papíráruk); töltőtollak, transzparensek (papíráruk), újságok.

 25 Dzsekik; felsőruházat; melegítők, szvetterek; nadrágok; pólók; sporttrikók.

 28 Labdák labdajátékokhoz; tornafelszerelések.
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 ( 111 )  202.892

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02649

 ( 220 )  2010.09.02.

 ( 732 ) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint működő vállalat ), New York, New York (US)

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

 ( 541 )  NICKELODEON SHEEN BOLYGÓJA

 ( 511 ) 18 Esernyők, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák,

 ruhatartó zsákok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger alakú táskák, strandtáskák.

25 Fürdőruhák, fürdőköpenyek, strandruhák, övek, sortok, dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendők,

szvetterek, halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jelmezek, ruhák, kesztyűk, edző

sortok, fülvédők, sálak, pizsamák,nadrágok, ingek, melegítő felsők, síruhák, hosszúnadrágok, napellenzők,

 nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények, melegítőruhák, fejfedők.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójátékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok;

akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló

videojáték gépek, egyedülálló hangkimenet gépek,táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golfütők, baseball

 labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseballütők; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális

szolgáltatások, úgy mint rádió- és televízió műsorok készítése; filmgyártás és élőműsoros szolgáltatás; animációs

filmek, televíziós programokkészítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakoztatás, televíziós

szórakoztatás, úgy mint élő szórakoztató műsorok és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és időszakos kiadások;

információszolgáltatás különböző felhasználóknak a világhálón,az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison

keresztül; táncműsorok, zenei műsorok és videós díjátadó műsorok; vígjátékok, játékműsorok és sportesemények

egyenes adásban vagy felvételről történő közvetítése; élő koncertek; televíziós hírműsorok;tehetségkutató

vetélkedők valamint zenei és televíziós díjátadó események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos

szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a

 világhálón keresztül.

 ( 111 )  202.893

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02300

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 31 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok;

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

 ( 111 )  202.894

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02299

 ( 220 )  2010.07.28.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1110



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

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  202.895

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02298

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Hegedűs Attila, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Gastro Maestro

 ( 511 )  30 Fűszerek.

 ( 111 )  202.896

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02295

 ( 220 )  2010.07.27.

 ( 732 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

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

  

( 546 )

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44 Orvosi szolgáltatások; szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  202.897

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02285

 ( 220 )  2010.07.27.

 ( 732 )  MTM-SBS Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gedey Gábor, Budapest
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( 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

áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers vagy félig megmunkált üveg

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  202.898

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02288

 ( 220 )  2010.07.27.

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Huang Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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.
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 ( 111 )  202.899

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02282

 ( 220 )  2010.07.27.

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Huang Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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.

 ( 111 )  202.900

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 01627

 ( 220 )  2010.05.25.

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

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 )  Food Chain Reactor

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

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

 ( 111 )  202.901

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 01476

 ( 220 )  2002.11.18.

 ( 732 )  Jansport Apparel Corp.,, Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivő ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUILT TO RESIST

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

termékek, könyvkötészeti anyagok, hirdetőtáblák papírból és/vagy karbonból, albumok, papírzsákok vagy

műanyag zsákok csomagolási célra, zsákok kúpalakúpapírból, papír partedlik, könyvek, karton címkék,

kézimunka minták (szabásminták), klisék, borítékok, leporellók, fényképek, képek, portrék, papíripari cikkek,

címtáblák, címjegyzékek, ragasztó szalagok papíripari vagy háztartási célra, meghívókártyák,könyvjelzők,

írópapírtömbök, műanyag fóliák csomagoláshoz, papír, karton vagy azon anyagokból készült termékek,

ragasztóanyagok papír és/vagy háztartási célra, anyagok művészek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek

(bútorok kivételével), tanításiés oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok
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(amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetűk, nyomdadúcok, személyi rendező blokkok,

 jegyzetfüzetek és iratgyűjtők, egérpadok.

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

állatbőrök és irhák, utazótáskák és bőröndök, táskák mindenféle célra és sporttáskák, puha poggyásztáskák,

bőröndtartók, hátizsákok, kézitáskák, övtáskák,keretes táskák, hátizsákok, kirándulótáskák, légitáskák,

könyvtáskák, vászontáskák (katonazsákok), kerékpártáskák, kézitáskák, ruhászsákok, övtáskák, öltönytáskák,

kofferek, hálókocsitáskák, aktatáskák, levéltárcák, esernyők és napernyők, névjegytáskákés névjegytartók,

 bankótárcák és bankjegy klipek, szíjak és nyeregpárnák és övek, és az összes előbbi termék tartozéka.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.902

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 01952

 ( 220 )  2010.06.24.

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Kruchina Sándor, Budapest

 ( 541 )  Reflex

 ( 511 )  17 Hőszigetelő anyagok, hangszigetelő anyagok.

 19 Építőanyagok nem fémből, építőpanelok nem fémből, továbbá bevonatok, habarcsok építési célokra.

 35 Hőszigetelő anyagok kiskereskedelmi forgalmazása, hangszigetelő anyagok kiskereskedelmi forgalmazása.

 37 Építkezések, javítások és szakipari kivitelezések, különösképpen hang- és hőszigetelések vonatkozásában.

 ( 111 )  202.910

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02527

 ( 220 )  2010.08.18.

 ( 732 )  Rovitex Hungária Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bambuszfüggönyök; függönyakasztók; függönyakasztók (akasztók); függönygörgők, gurigurik;

függönykarikák; függönyök ablakokra, belső; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); függönyrudak;

függönysínek; függönytartók nem textilanyagból;gyöngyfüggönyök, diszítés céljára; hengerpárnák; párnák,

fejpárnák; párnák kisállatoknak; szőnyegek járókába kisgyerekeknek; vánkosok, párnák, ágyneműk, a

 vászonhuzatok kivételével; matracok; ruganyos matracok ágyba.

24 Zuhanyzó függönyök textilből vagy műanyagból; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók; ágyterítők; állatbőrutánzat

 szövetek; üvegtörlők (törölközők); zsebkendők textilanyagból.

26 Bojtok, rojtok (rövidáru); rojtok, bojtok; rugalmas szalagok; szalagok függönyök összehúzásához; szalagok,

 horgok és rakások megerősítéséhez; szegőzsinórok.

27 Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kiegészítők (szőnyegek); kárpitok (faliszőnyegek), nem

textilanyagból; lábtörlők (gyékények); linóleum; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek;

 szőnyegek; szőnyegek gépkocsiba; tapéták.
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 ( 111 )  202.911

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02528

 ( 220 )  2010.08.18.

 ( 732 )  National Instruments Corporation, Austin, Texas (US)

 ( 300 )  77/939,739 2010.02.19. US

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

 ( 541 )  CDAQ

 ( 511 ) 9 Számítógép hardverek és förmverek a számítógépes tervezés, tudományos és ipari automatizálás input/output

 jeleinek válogatásában és mérésében való alkalmazáshoz.

 ( 111 )  202.913

 ( 151 )  2011.04.18.

 ( 210 )  M 10 02898

 ( 220 )  2010.09.28.

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

 ( 740 )  Sághelyi György, Budapest

 ( 541 )  POSEIDON HYDRO POWER

 ( 511 )  7 Gépek, motorok és erőátviteli elemek, különösen vízturbinák.

9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések, különösen elektromos energia vezetésére,

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

 továbbá adatfeldolgozó berendezések ésszámítógépek.

37 Építkezés, bontás és javítás, csővezetékek ée elektromos berendezések felszerelése és karbantartása, motorok,

 gépek felújítása, karbantartása, építőipari vízszigetelés.

 ( 111 )  202.914

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 01574

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  POÉNVADÁSZAT

 ( 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.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  202.915

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 01578

 ( 220 )  2010.05.19.

 ( 732 )  Sanoma Media Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OLASZ MÓDRA

 ( 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.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

 ( 111 )  202.916

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 02542

 ( 220 )  2010.08.19.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  BLUELINK

 ( 511 ) 9 Videojel átvitel készülék; interkommunikációs készülék; távvezérlő készülék; akusztikus információ vezeték

nélküli átvitelére szolgáló készülék; távközlési adókészülékek; hírközlési/adatátviteli készülékek járművek

számára; távközlési adók; hírközlésiadatátviteli készülék; mikrofonok (hirközlési távközlési készülékhez);

hordozható hírközlési/adatátviteli készülék; elektronikus jelzőkészülék/jelzőcsengők; elektronikus jelek átvitelére

szolgáló eszközök (jelközvetítők); adatátviteli készülék;rádiókészülékek járművekhez; műholdak által sugárzott

jelek vételére szolgáló vevőkészülékek; tévékészülékek járművekhez; navigációs készülékek járművek számára

(fedélzeti komputerek); műholdak által sugárzott jeleket vevő navigációs készülékek;számítógépek; rögzített

operációs számítógép-programok; rögzített számítógép-programok; letölthető szoftver számítógép-programok;

adatfeldolgozó készülékek; számítógépi szoftver vezeték nélküli tartalomszolgáltatásra; számítógépi szoftver

adatvédelmikódolásra (titkosításra); képek, grafika és szöveg feldolgozására szolgáló szoftver;

számítógép-programok képek, hang és video információ szerkesztésére; operációs rendszer programok;

adatátviteli számítógépek; rögzített nem-zenei tartalmat hordozóelektronikus adathordozók

 (számítógép-programok kivételével).

 ( 111 )  202.917

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 02547

 ( 220 )  2010.08.23.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET 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, cigarettafilterek,

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

 ( 111 )  202.918

 ( 151 )  2011.04.19.
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 ( 210 )  M 10 02548

 ( 220 )  2010.08.23.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET ONE

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

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

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

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

 ( 111 )  202.919

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 02549

 ( 220 )  2010.08.23.

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

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

 ( 541 )  BOND STREET QUALITY TOBACCO SINCE 1902

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

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

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

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

 ( 111 )  202.920

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 02560

 ( 220 )  2010.08.24.

 ( 732 )  IKO Televisions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRIZMA TV

 ( 511 )  35 Reklámozás.

 38 Távközlés.

 41 Televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  202.921

 ( 151 )  2011.04.19.

 ( 210 )  M 10 03091

 ( 220 )  2010.10.14.

 ( 732 )  EP Biztosításközvetítő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. László Áron Márk,SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  biztosításparadicsom

 ( 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. 

 ( 111 )  202.923
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 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02700

 ( 220 )  2008.03.18.

 ( 732 )  Brunswick Family Boat Co. Inc., Knoxwille, Tennessee (US)

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

 ( 541 )  AVANTI

 ( 511 )  12 Hajók és azok szerkezeti alkatrészei.

 ( 111 )  202.924

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03046

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi István, 335. sz. Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építőanyagok kiemelten fémszerkezetek: fémállványzatok,

 fémépítmények.

 ( 111 )  202.925

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03044

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  South Airport Park Duo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35 Kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése.

 36 Ingatlankezelés.

 41 Szabadidős szolgáltatás nyújtása.

 ( 111 )  202.926

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03042

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  Itália Konyhastúdió Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

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

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

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

 ( 111 )  202.927

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02694

 ( 220 )  2010.09.08.

 ( 732 )  Kostyál Márk, Esztergom (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

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

 ( 111 )  202.928

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03045

 ( 220 )  2010.10.12.

 ( 732 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Géczi István, 335. sz. Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

 ( 511 ) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építőanyagok kiemelten fémszerkezetek: fémállványzatok,

 fémépítmények.

 ( 111 )  202.929

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02683

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  DJ Promotion Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Norbert, Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (pólók, felsőruházat, nadrágok).

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

szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

 koktélok, szénsavas italok.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); koktélok, szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok.

 ( 111 )  202.930

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02506

 ( 220 )  2010.08.16.

 ( 732 )  Whoop Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.931

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02518

 ( 220 )  2010.08.17.

 ( 732 )  Hunnet Média Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HUNNET

 ( 511 )  38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  202.932

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02867

 ( 220 )  2010.09.24.

 ( 732 )  Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  ABM car multimedia

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 

 ( 111 )  202.933

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02517

 ( 220 )  2010.08.17.
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 ( 732 )  Hunnet Média Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  CUNDER

 ( 511 )  28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  202.934

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 09 00187

 ( 220 )  2009.01.23.

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

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

 ( 541 )  Az agy vitaminja

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

 ( 111 )  202.935

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03061

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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.

 ( 111 )  202.936

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02322

 ( 220 )  2010.07.30.

 ( 732 )  Star Nyugat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  202.937

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02686

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

 ( 541 )  Ladysys

 ( 511 ) 3 Kozmetikumok, nem gyógyászati termékek a bőr és a haj higiénikus ápolására és táplálására, emulziók, gélek

 és lotion-ok a bőr és haj ápolására.

5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek, gyógyszappanok, fertőtlenítő készítmények, mind belső használatra

 a bőrgyógyászat és nőgyógyászat területén.

 ( 111 )  202.938

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02693

 ( 220 )  2010.09.08.

 ( 732 )  Festék Bázis Kft., Győr (HU)

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

 ( 541 )  AQUAPALA

 ( 511 )  2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; zománcok.

 19 Építési célokra habarcsok.

 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklámügyek; internetes kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  202.939

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02874

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Bartucz György, Budapest (HU)

 Wittmann Róbert, Budapest (HU)

 Fehér László, Fót (HU)

 Hortobágyi Márk, Ecser (HU)

 ( 740 )  dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORWELL

 ( 511 )  1 Cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

 2 Festékek, kencék, lakkok; festőanyagok.

9 Fényképészeti, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) oktatóberendezések és felszerelések;

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

hanglemezek; regiszteres pénztárgépek,számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó

 készülékek.

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

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

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló

 műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1122



 ( 111 )  202.940

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02508

 ( 220 )  2005.12.13.

 ( 732 )  The Clorox Company, Oakland, Kalifornia (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőszerek és egyéb mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek, szappanok,

 lemosók.

 5 Fertőtlenítőszerek, csíraölők és nem személyes felhasználásra szolgáló dezodorok.

 ( 111 )  202.941

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 09 03705

 ( 220 )  2009.12.18.

 ( 732 )  Balatoni Bob Szabadidős Szórakoztató és Szolgáltató Kft., Balatonfűzfő (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  BALATONI BOB SZABADIDŐPARK

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

 nyújtása; sportlétesítmények üzemeltetése; szórakoztatás; vidámparkok.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  202.942

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03059

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Dandelion Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; környezetvédelmi elemző tevékenység; környezetvédelmi minőség-ellenőrzés, szakértői

 tevékenység és szaktanácsadás;környezetvédelmi jogszabályi megfelelőség kiértékelése.

 ( 111 )  202.943

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 03057

 ( 220 )  2010.10.13.

 ( 732 )  Insurance & Informatic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Némethi Péter, Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BETYÁROK VIZE

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

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.944

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02871

 ( 220 )  2010.09.27.

 ( 732 )  Román Sándor Tánctársulat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAM COLOSSEUM

 ( 511 ) 16 Brosúrák, vékony fűzött könyvek; jegyek; katalógusok; könyvecskék, füzetek; plakátok, falragaszok papírból

 vagy kartonból; prospektusok.

35 Közönségszolgálat; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, propspektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek szerkesztése;

 szabadtéri hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás.

41 Jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); előadóművészek szolgáltatásai; show-műsorok; show-műsorok

 szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás.

 ( 111 )  202.945

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02688

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  NUFARM, Gennevilliers (FR)

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

 ( 541 )  CHAMPION

 ( 511 ) 5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  202.946

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02682

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  Marsi László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Borsai Nelly, dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20 Asztalok.

 28 Dobható korongok (játékszerek).

 41 Szabadidős szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; versenyek szervezése (szórakoztatás).

 ( 111 )  202.947
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 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02519

 ( 220 )  2010.08.17.

 ( 732 )  Magyar Anti-Aging Medicina Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41 Szakmai képzés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, nevelés, oktatás.

 44 Egészségügyi, szolgáltatás, orvosi szolgáltatás.

 ( 111 )  202.948

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02513

 ( 220 )  2010.08.17.

 ( 732 )  Gyöngyszem Univerzál Kft., Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Díszítő mágnesek, hűtőmágnesek.

14 Kulcskarikák és hozzá tartozó díszek, kulcstartók; bizsu díszítő tárgyak, ékszerek, mobiltelefon díszek,

 ajándéktárgyak.

 16 Tollak (irodacikkek), mágneses tollak (hűtőszekrényre).

 20 Műanyagból készült, kulcskarikákhoz tartozó díszek, kulcstartók, mobiltelefon díszek, ajándéktárgyak.

 ( 111 )  202.949

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02327

 ( 220 )  2010.07.30.

 ( 732 )  Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)

 ( 541 )  SOPRONI SÖRFRÖCCS

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  202.950

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 01937

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Kürt Zrt., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  H2O Projekt

 ( 511 ) 16 Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony

fűzött könyvek, ceruzák, címkék, nem szövetből, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból
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vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írófelszerelések,

írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papíráruk), ívek(papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír,

magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzó képek, naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak,

naptárakletéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk

nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, papír, papíráruk, papírtartó dobozok (irodai cikkek),

plakátok, falragaszok papírból vagykartonból, poszterek, prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, tollak

 (irodai cikkek), öntapadó címkék (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok/kártyák.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35 Fénymásolás, gépírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési oldalak készítése,

import-export ügynökségek, iratmásolás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultációszemélyzeti kérdésekben, közlemények átírása,

közönségszolgálat, közvélemény kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, 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,

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

 reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban.

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

 ( 111 )  202.951

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 01934

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Kovácsné dr. Nagy Emese, Nyékládháza (HU)

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

 ( 541 )  Generation Program

 ( 511 ) 16 Acéltollak, albumok, asztalneműk papírból, asztalterítők papírból, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony

fűzött könyvek, ceruzák, címkék, nem szövetből, csomagolóanyag keményítőből, csomagolópapír, dobozok

kartonból vagy papírból, dossziék (papíráruk),folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, hirdetőtáblák papírból

vagy kartonból, hírlevelek, iratgyűjtők, dossziék, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írófelszerelések,

írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papíráruk), ívek(papíráruk), katalógusok, kártyák, képek,

könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők, könyvkötések, könyvkötészeti cikkek, levelezőlapok, levélpapír,

magazinok, revük (időszaki lapok), matricák, lehúzó képek, naplófőkönyvek, főkönyvek, naptárak,

naptárakletéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk

nyomtatványok, oktatási eszközök, a készülékek kivételével, papír, papíráruk, papírtartó dobozok (irodai cikkek),

plakátok, falragaszok papírból vagykartonból, poszterek, prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, tollak

 (irodai cikkek), öntapadó címkék (papíráruk), újságok, üdvözlőlapok/kártyák.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35 Fénymásolás, gépírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési oldalak készítése,

import-export ügynökségek, iratmásolás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi

vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultációszemélyzeti kérdésekben, közlemények átírása,

közönségszolgálat, közvélemény kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok

reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi,adminisztrációja,

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1126



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

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

 reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban.

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

 ( 111 )  202.952

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 00712

 ( 220 )  2010.03.04.

 ( 732 )  Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  JÓ VICC

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  202.953

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02163

 ( 220 )  2010.07.14.

 ( 732 )  EVM Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosó és mosogatószerek, textilöblítők, tisztító-,

fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;

 fogkrémek.

 ( 111 )  202.954

 ( 151 )  2011.04.20.
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 ( 210 )  M 10 02550

 ( 220 )  2010.08.23.

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  202.955

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02552

 ( 220 )  2010.08.23.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  202.956

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02553

 ( 220 )  2010.08.23.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  202.957

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02554

 ( 220 )  2010.08.23.

 ( 732 )  HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  HYUNDAI iContact

 ( 511 ) 12 Személygépkocsik; tehervagonok, tehergépkocsik/kamionok; autóbuszok; mentőautók/betegszállító járművek;
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gépkocsi alkatrészek és tartozékok; gépkocsi belsejében elhelyezett jelátviteli készülékek működés közben külső

forrással (jeladó/vevővel)híradástechnikai kapcsolat biztosítására; csatlakoztatható/illeszthető információátviteli

 készülék gépjárművekhez; csatlakoztathat/illeszthető önfigyelő készülék gépjármű-ellenőrzés céljára.

 ( 111 )  202.958

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02734

 ( 220 )  2010.09.13.

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

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35 Rádiós reklámozás, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 38 Rádióadás.

 41 Filmszínházi előadások.

 ( 111 )  202.959

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02907

 ( 220 )  2010.09.29.

 ( 732 )  Magic Burger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készítmények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek;

 sertéshús szendvicsek, csirkeszendvicsek; tartósított tojás, sajt, savanyúságok; desszertek.

30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertéshússal, hallal, csirkehússal; gyros, hamburger,

 hot-dog.

43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos létesítmények működtetésével kapcsolatos

 szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek előkészítésével és értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  202.960

 ( 151 )  2011.04.20.

 ( 210 )  M 10 02919

 ( 220 )  2010.09.30.

 ( 732 )  Triones Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

 igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  202.961

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01903

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Göbölös Ferenc, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GBLS FRISSAIR

 ( 511 )  10 Orvosi készülékek, inhaláló készülékek.

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

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

 ( 111 )  202.962

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01910

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Észak Üvért 2000 Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Zöldség-gyümölcs konzerv termékek.

 ( 111 )  202.963

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01911

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Észak Üvért 2000 Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Zöldség-gyümölcs konzerv termékek.
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 ( 111 )  202.964

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01916

 ( 220 )  2010.06.22.

 ( 732 )  Bramac Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 541 )  NovoStar

 ( 511 )  19 Nem fém építőanyagok; nevezetesen tetőburkolatok, tetőhéjazatok és tetőfedő anyagok nem fémből.

 ( 111 )  202.965

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01920

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Szemerey Tamás, Budapest (HU)

 dr. Szórád József, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az említett szolgáltatások

 egyike sem tartalmaz vagyonkezelési szolgáltatásokat.

 38 Távközlés.

42 Közmű szolgáltatók szolgáltatásaihoz kapcsolódó távmérési és távleolvasási szolgáltatások; valamint ezen

szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatgyűjtési, adatrendszervezési, adatfeldolgozási, tervezői, kutatói, ipari elemzői,

számítástechnikai hardver ésszoftver tervezői és fejlesztői szolgáltatások; az említett szolgáltatások egyike sem

 tartalmaz vagyonkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.

 ( 111 )  202.966

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02101

 ( 220 )  2008.03.07.

 ( 732 )  Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

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

 ( 541 )  PANTOLAN

 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények gasztrointesztinális (a gyomrot és a vékonybelet illető) betegségek és

 rendelenességek gyógyítására.

 ( 111 )  202.967

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02104

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Mórahalom Önkormányzata, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgáltató és Oktatásszervező Nonprofit Kft., Szeged

  

( 546 )
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 ( 511 ) 29 A homokháti tájegységről származó hús, baromfi- és vadhús; tartósított, szárított, és főzött gyümölcsök és

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

30 A homokháti tájegységről származó lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, méz,

 fűszerek.

31 A homokháti tájegységről származó mezőgazdasági, kertészeti termékek; amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek.

 33 A homokháti tájegységről származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  202.968

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02105

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Tradus Allegro AG, Zug (CH)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 A közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos információk előkészítése,

összeállítása és terjesztése; a közönségnek ajánlott áru jellemzőivel, minőségével és árával kapcsolatos

információ összeállítása, valamint tanácsadásbiztosítása; reklám; marketing és promóciós szolgáltatások,

valamint a vonatkozó információk biztosítása; piackutatási szolgáltatások; online piac biztosítása az áruk

 adás-vételére; ár-összehasonlító szolgáltatások; árubemutatók előkészítése, reklámozásaés megtartása.

38 Távközlési szolgáltatások; online blogok, fórumok, fotogallériák, chat-szobák és elektronikus újság készítése a

felhasználók közötti információáramlás biztosítására; hírek, információk, képek, video- és hangfelvételek

 küldése; internet portálszolgáltatások.

 ( 111 )  202.969

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02302

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  Ye Wenrui, Budapest (HU)

 ( 541 )  JR.CUMPESS

 ( 511 ) 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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  202.970

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02307

 ( 220 )  2010.07.28.

 ( 732 )  LG Corp., Seoul 150-721 (KR)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9 Telefonkészülékek; hordozható kommunikációs készülékek nevezetesen, kézi beszélők, hordozható adóvevők

(walkie-talkie), műholdas telefonok és PDA-k; mobil telefonok; MP3 lejátszók; TV készülékek; TV távirányítók,
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USB meghajtók; DMB lejátszók;fülhallgatók mobil telefonokhoz; hordozható akkumulátor töltők; elektronikus

képkeretek; elektronikus fotóalbumok; digitális képkeretek; DVD lejátszók; készülékek rögzítésre, továbbításra

vagy hangok és képek reprodukálása a telekommunikációshasználatban; készülékek rögzítésre, továbbításra vagy

hangok és képek reprodukálása; DVD házi mozi rendszer lejátszók; hangszórók házimozi rendszerekhez;

audit-videó vevőkészülékek házimozi rendszerekhez; vetítők házimozi rendszerekhez; auditvevőkészülékek;

határokon felállított elektronikus útdíj-beszedő rendszerek és elektronikus kártyák; járművekre felszerelt

 elektronikus kereskedelmi tranzakciókra használható terminálok.

 ( 111 )  202.971

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02315

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  HALKER Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 29 Különösen fagyasztott hal és halkészítmények, mirelit hús, mirelit húsos tészta, mirelit gyümölcsök és

 zöldségek.

 35 Különösen hűtött, fagyasztott és mirelit áruk kereskedelme.

 39 Különösen fagyasztott áruk raktározása, hűtőházi szolgáltatás.

 ( 111 )  202.972

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02316

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  PC Trade Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35 Különösen szoftverek kereskedelme.

 42 Különösen szoftverek.

 ( 111 )  202.973

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02484

 ( 220 )  2010.08.10.

 ( 732 )  Rovitex Hungária Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szegedi Ivett, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 ) 20 Bambuszfüggönyök; függönyakasztók; függönyakasztók (összefogók); függönygörgők, gurigurik;

függönykarikák; függönyök ablakokra, belső; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); függönyrudak;

függönysínek; függönytartók nem textilanyagból;gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; hengerpárnák; párnák,

fejpárnák; párnák kisállatoknak; szőnyegek járókába kisgyerekeknek; vánkosok, párnák; ágyneműk, a

 vászonhuzatok kivételével; matracok; ruganyos matracok ágyba.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1133



24 Abroszvédő alátétek, nem papírból; ajtófüggönyök; arctörlők, arctörlő kendők textilből; asztali futók; asztali

vászonneműk, nem papírból; asztalkendő textilből; asztalterítő, nem papírból; Barhent, pamutszövet; bársony;

brokátok; bútorhuzatok műanyagból;bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; damaszt

(szövet); daróc, abaposztó (szövet); díszpárnahuzatok; falikárpitok, tapéták textíliából; flanel (szövet);

függönykikötő zsinóros textilből; függönyök textilből vagy műanyagból;gumírozott vásznak, nem papíripari

használatra; gyapjúszövetek; huzatok vécéülőkére textilből; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; melegen

ragasztható tapadó szövetek; párnahuzatok; párnahuzatok vászonból, ciha; pehelypaplan;

poháralátétek(asztalneműk); szalvéták (textilből); tányéralátétek textilből; textilanyagok; törölközők

textilanyagból; tüllfüggönyök; úti takarók, plédek; vánkoshuzatok; vászonnemű fürdőzéshez, a ruházat

kivételével; viaszosvászon asztalterítők; zuhanyzó-függönyöktextilből vagy műanyagból; ágynemű; ágyneműk;

 ágytakarók; ágyterítők; állatbőrutánzat szövetek; üvegtörlők (törölközők); zsebkendők textilanyagból.

26 Bojtok, rojtok (rövidáru); rojtok, bojtok; rugalmas szalagok; szalagok függönyök összehúzásához; szalagok

 horgok és rakások megerősítéséhez; szegőzsinórok.

27 Csúszásmentes gyékények; fürdőszobai kiegészítők (szőnyegek); kárpitok (faliszőnyegek), nem

textilanyagból; lábtörlők (gyékények); linóleum; padlóburkolatok; PVC-padlóburkolatok; szőnyegalátétek;

 szőnyegek; szőnyegek gépkocsiba; tapéták.

 ( 111 )  202.974

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02491

 ( 220 )  2010.08.13.

 ( 732 )  Skyfilm Studió Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Járai Gábor, dr. Járai Gábor és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Valami Amerika

 ( 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.

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  202.975

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02492

 ( 220 )  2010.08.13.

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

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

  

( 546 )

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

 kémiai).

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

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

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

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

elektromos kisüléses eróziós gépekhez); szűrők hidraulikus folyadékokhoz; hidraulikusszivattyú szűrők;
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hidraulikus nagynyomású szűrők; hidraulika visszafolyó ági szűrők; olajgőz szétválasztók; levegő-olaj

 szétválasztó elemek; szűrőközeg a fenti szűrőkhöz.

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

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

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

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

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

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

légszárító patron gázok szárítására folyadékfelszívó anyagokkal; légszárító patron gázáramlások szárítására

 éslevegő-olaj szétválasztására.

 ( 111 )  202.976

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02665

 ( 220 )  2010.09.03.

 ( 732 )  EDENRED, Malakoff (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Mágneses, optikai, memóriakártyák vagy elektronikus mikroprocesszor kapcsolattat vagy kapcsolat nélkül

(rádió, infravörös, vagy hasonló frekvenciájú), ami eldobható vagy újratölthető és használható előre fizetett vagy

utólag fizetendő módban, amelytartalmazhat egy vagy több elektronikus pénztárcát, és amely érvényes bármely

 típusú alkalmazásra, különösen a számítógépes hozzáférés ellenőrzésére, költségek ellenőrzésére.

16 Nyomtatott anyagok, nyomtatott termékek, fényképek, írószerek, matricák (írószerek), prospektusok,

 röplapok, jegyek (számlák), kuponok, utalványok, érmék.

35 Reklámozás, beleértve az elektronikus és a számítógépes fuvarozókat, minták és prospektusok elosztása

beleértve az elektronikus és a számítógépes kommunikációs hálózatokat, bérelhető hirdetési felületek, többek

között az elektronikus és számítógépesfuvarozókat; kereskedelmi tranzakciók szervezése hűségprogramokon

belül, promóciós szolgáltatások, reklámanyagok bérlése és szétosztása (időszakok, prospektusok, minták és

nyomtatott anyagok), reklámozás és hirdetési dokumentáció frissítése, beleértve azelektronikus és a számítógépes

kommunikációs hálózatokat, nyilvános kapcsolatok, kiállítások szervezése, valamint kereskedelmi vásárok,

kereskedelmi vagy reklám célokra, beleértve az elektronikus és a számítógépes tömegkommunikációs

eszközöket;kereskedelmi megrendelések (vásárlások) intézéséhez szükséges adminisztratív eszközök értékelésére

 vonatkozó tanácsadói, elemzői és szakértői szolgáltatások.

36 Bizonylatok, jegyek, kuponok, talonok előre befizetett vagy utólag fizetendő kredit kártyák vagy más jellegű

fizetések különösen a számítógépes hálózatokkal vagy mobil telefonokkal történő fizetése termékeknek és

szolgáltatásoknak; biztosításirészvények, pénzügyi és valutaügyi szolgáltatások; előre fizetett kártyák, betét

kártyák, kredit kártyaszolgáltatások, tanácsadás, konzultáció, pénzügyekkel kapcsolatos információk és

szakvélemények; tényezőkre bontás, készpénzkezelés (harmadikszemélynek), elektronikus átutalás; pénzügyi

szolgáltatások áruk vagy szolgáltatások beszerzésére elektronikus kártyák, kuponok, bizonylatok vagy vezérlő

kártyákkal, vagy bármilyen más fizetési móddal, különösen a számítógépes hálózaton,

 mobiltelefonokonkeresztül.

 ( 111 )  202.977

 ( 151 )  2011.04.21.
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 ( 210 )  M 10 02670

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  HVG Kiadó Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  202.978

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02672

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  202.979

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02673

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

 ( 740 )  dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29 Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  202.980

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02679

 ( 220 )  2010.09.07.

 ( 732 )  Kovalenko Marina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5 Gyógynövények.

 44 Egészségügyi szolgáltatás; orvosi szolgáltatások; orvosi klinikák.

 45 Szellemi tulajdon licensek adása.

 ( 111 )  202.981

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02676

 ( 220 )  2010.09.06.

 ( 732 )  Giga-Byte Technology Co., Ltd., Hsin.Tien, Taipei (TW)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9 Számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógép periféria egységek; számítógép szoftverek; elektromos

csatlakozók; adatfeldolgozó készülékek; hajlékony mágneslemezek (floppy-k); integrált áramkörök; laptopok;

modemek; számítógép monitorok; hordozhatószámítógépek (notebook-ok); hordozható telefonok; nyomtatott

 áramkörök; vetítőberendezések; transzformátorok; videotelefonok.

 35 Külkereskedelmi ügynökségek; eladások promóciója megbízás alapján.

 37 Számítógép hardver szerelése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  202.982

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02674

 ( 220 )  2010.09.06.
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 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Mozzarella sajtok.

 ( 111 )  202.983

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01913

 ( 220 )  2010.06.22.

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

 ( 541 )  Alpha Holding

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

 anyagok gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

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

 állatok részére.

 ( 111 )  202.984

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02314

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  Jakab István, Fót (HU)

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

 ( 541 )  Megamag + C

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

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

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  202.985

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02106

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Baotou Bei Ben Heavy-Duty Truck Co., Ltd., Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region (CN)
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 ( 740 )  dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  BEI BEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kerékagy összekötő; szárazföldi jármű hajtómű; szárazföldi jármű motor; szárazföldi jármű hajtómű motor;

meghajtó mechanizmus szárazföldi járművekhez; sugárhajtóműszárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerék

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

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

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

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

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

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

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

 tükör; gépjármű riasztó; gépkocsi fénytompító berendezés.

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

 karbantartás; gépjármű javítás.

 ( 111 )  202.986

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02490

 ( 220 )  2010.08.13.

 ( 732 )  Pető Sándorné, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  QUADRÁNS

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

 38 Távközlés.

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

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

 ( 111 )  202.987

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01303

 ( 220 )  2010.04.26.

 ( 732 )  Createam Event Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cégaréna

 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
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termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  202.988

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01507

 ( 220 )  2010.05.12.

 ( 732 )  Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről származó szeszes ital.

 ( 111 )  202.989

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01914

 ( 220 )  2010.06.22.

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

 ( 541 )  Alpha Csoport

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

 anyagok gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 31 Állateledel; tápanyagok állatok számára.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 állatok részére.

 ( 111 )  202.990

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 01919

 ( 220 )  2010.06.23.

 ( 732 )  Szemerey Tamás, Budapest (HU)

 dr. Szórád József, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; az említett szolgáltatások

 egyike sem tartalmaz vagyonkezelési szolgáltatásokat.
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 38 Távközlés.

42 Közmű szolgáltatók szolgáltatásaihoz kapcsolódó távmérési és távleolvasási szolgáltatások; valamint ezen

szolgáltatásokhoz kapcsolódó távmérési és távleolvasási szolgáltatások; valamint ezen szolgáltatásokhoz

kapcsolódó adatgyűjtési, adatrendszerezési,adatfeldolgozási, tervezői, kutatói, ipari elemzői, számítástechnikai

hardver és szoftver tervezői és fejlesztői szolgáltatások; az említett szolgáltatások egyike sem tartalmaz

 vagyonkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.

 ( 111 )  202.991

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02317

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  Madarász Károly, Túrkeve (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Különösen húsáruk, szalámi kolbász, füstöltárú.

 33 Szeszesitalok, különösen pálinka.

 43 Különösen falusi turizmus, vendéglátás.

 ( 111 )  202.992

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02113

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Dr. Bérczes László, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.993

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02111
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 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Dr. Bérczes László, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.994

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02112

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Dr. Bérczes László, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  202.995

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02318

 ( 220 )  2010.07.29.

 ( 732 )  FlowLogic Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Miklós Péter szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 )  FlowLogic

 ( 511 ) 42 Számítógépes szoftwer tanácsadás, számítógépes rendszerek tervezése, számlakivonatok összeállítása,

 számítógépes programok installációja, számlázás.

 ( 111 )  202.996

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02483

 ( 220 )  2010.08.12.

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

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

 ( 541 )  MINIMAX

 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a szervezési

konzultációt, különösen a biztonság és biztonságtechnika, valamint a tűzvédelmi rendszerek installálása és

 fenntartása területén.

38 Távközlés; rádióadás, rádióműsorok közvetítése, rádiós összeköttetés, közlés, televíziós adás, televíziós

műsorszórás, kábeltelevíziós műsorszórás, műholdas átvitel, információszolgáltatás távközlési ügyekben,

 távközlési berendezések kölcsönzése.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; rádiós szórakoztatás, televíziós

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

 szinkronizálás, videofilmgyártás.

 ( 111 )  202.997

 ( 151 )  2011.04.21.

 ( 210 )  M 10 02109

 ( 220 )  2010.07.07.

 ( 732 )  Rémy Cointreau Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Dr. Pánszky Gyula ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémből és nem nemsfém bevonattal);

fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök;

vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg(kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  203.000

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02410

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Meretei Gábor, Csopak (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  203.001

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02953

 ( 220 )  2010.10.04.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

 ( 111 )  203.002

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02597

 ( 220 )  2010.08.27.

 ( 732 )  Wesser László, Debrecen (HU)

 ( 541 )  CROCODILEDRUMS

 ( 511 )  16 Tollak.

 21 Bögrék.

 25 Felsőruházati cikkek.

 ( 111 )  203.003

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02779

 ( 220 )  2010.09.17.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.004

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03129

 ( 220 )  2010.10.22.
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 ( 732 )  HM Zrínyi Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Mozgóképi felszerelések, DVD- és CD-ROM (compakt)lemezek.

 16 Fénykép, könyv, újság, folyóirat, naptár, CD-DVD borító.

 25 Ruhanemű.

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.005

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02769

 ( 220 )  2010.09.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5 Étrendkiegészító készítmények; étrendkiegészítő készítmények gyógyászati és egészségügyi alkalmazásra;

gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; potenciafokozó szerek

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

 ( 111 )  203.006

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02777

 ( 220 )  2010.09.17.

 ( 732 )  Terra Ingatlan Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  VÉRTESLOVAS

 ( 511 )  39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.007

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02768

 ( 220 )  2010.09.16.

 ( 732 )  Balázs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

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

 ( 111 )  203.008

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02780

 ( 220 )  2010.09.17.

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

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

 ( 541 )  NEXT VELVET

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

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

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

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

 ( 111 )  203.009

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02764

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Sörök.

 ( 111 )  203.010

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02418

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Immergas: a fűtés, melegvíz, kondenzációs technika szakértője

 ( 511 )  11 Fűtőkészülékek.

 35 Fűtőkészülékek kereskedelme.

 37 Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 111 )  203.012

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02778
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 ( 220 )  2010.09.17.

 ( 732 )  Top Beili Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  25 Ruha és cipő.

 ( 111 )  203.013

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03139

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Corvin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORVIN Parkolóház

 ( 511 ) 37 Autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása

(javítás); járműfényezés; járműjavítás; járműmosás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda

 elleni kezelése; járművek tisztítása.

39 Garázsbérlet; gépkocsikölcsönzés; gépkocsi-tetőcsomagtartók kölcsönzése;járműkölcsönzés; járművek

 kölcsönzése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete.

 ( 111 )  203.014

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03138

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Corvin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORVIN Áruház

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 43 (Vendéglátás), időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.015

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02234

 ( 220 )  2010.07.21.

 ( 732 )  Szabó Gábor, Dabas (HU)

 Szabó Ervin, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok, falburkoló anyagok, burkolólapok; építészeti díszítőelemek, betonból készült fali

 díszek.

 ( 111 )  203.016
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 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03137

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Corvin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORVIN Bevásárlóközpont

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

 43 (Vendéglátás), időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.017

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02766

 ( 220 )  2010.09.16.

 ( 732 )  Bike Trade 97 Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 12 Fékek kerékpárokhoz, fogaskerekek kerékpárokhoz; irányjelzők kerékpárokhoz; javítókészletek belső

gumiabroncstömlőkhöz; kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékabroncsok; kerékpár kerékagyak; kerékpár

kerékküllők; kerékpár kitámasztók; kerékpár sárvédők;kerékpárcsengők; kerékpárkerekek; kerékpárkormányok;

kerékpárnyergek; kerékpárok; kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpártámaszok; kerékpártömlők;

kerékpárvázak; kosarak kerékpárokhoz; kürtök járművekhez; láncok kerékpárokhoz; légtömlők

kerékpárokhoz;lengéscsillapító rugók járművekhez; motorok kerékpárokhoz; nyeregtartók kerékpárokhoz vagy

motorkerékpárokhoz; nyeregtáskák kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz;

poggyásztartó hálók kerékpárokhoz; sebességváltók szárazföldijárművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; tömlő

nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; triciklik; védőhálók kerékpárokhoz; védőhuzatok járművekhez;

 visszapillantó tükrök.

 ( 111 )  203.018

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02763

 ( 220 )  2010.09.15.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

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

 ( 541 )  GREIFEN

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  203.019

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02583

 ( 220 )  2010.08.26.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1148



 ( 732 )  Koncsik Attila, Szigetszentmiklós (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Szoftvertermék.

 ( 111 )  203.020

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02584

 ( 220 )  2010.08.23.

 ( 732 )  PRAEVENTIO Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Süslecz László, ügyvéd,SÜSLECZ ÜGYVÉDI IRODA, Győr

 ( 541 )  pba.hu a Biztosítók Áruháza!

 ( 511 ) 35 Weboldal működtetése biztosítási és pénzügyi termékek közvetítésére; on-line biztosításkötés; internetes

 szolgáltatásnyújtás (különösen biztosítási és pénzügyi termékek vonatkozásában); reklámozás.

36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; betegségbiztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki

tevékenység; pénzügyi tanácsadás; vagyonbiztosítás; életbiztosítás; kötelező felelősségbiztosítás;

 gépjármű-biztosítások; on-linebiztosításkötés.

 ( 111 )  203.021

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 01808

 ( 220 )  2010.06.10.

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

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

 ( 541 )  Palackozott Karcsúság

 ( 511 )  5 Fogyasztó és diétás italok.

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.

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

 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  203.022

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02944

 ( 220 )  2010.10.04.
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 ( 732 )  Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  203.023

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02419

 ( 220 )  2010.08.06.

 ( 732 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Immergas:tapasztalat és bizalom, 5 év jótállás minden immergas gázkazánra

 ( 511 )  11 Fűtőkészülékek.

 35 Fűtőkészülékek kereskedelme.

 37 Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 111 )  203.024

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03136

 ( 220 )  2010.10.22.

 ( 732 )  Corvin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CORVIN Gastro

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

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

 43 (Vendéglátás), időleges szállásadás.

 ( 111 )  203.025

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03314

 ( 220 )  2010.11.09.

 ( 732 )  Hiteles Optika Kft., Bonyhád (HU)

  

( 546 )

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  203.026

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03310

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  Chongqing Senci Import and Export Trading Co. Ltd., Tong Jiaxi Town, Beibei District, Chongqing (CN)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7 Dízelmotor, nem szárazföldi járművekhez; benzinmotor, nem szárazföldi járművekhez; szinkrongenerátorok;

áramfejlesztő generátorok; mezőgazdasági gépek; fűnyíró gépek; szivattyúk [gépek]; mosóberendezések;

tisztítógépek és berendezések, elektromos;magasnyomású tisztítóberendezések; hangtompító autómotorhoz;

 motoros kultivátorok; víztelenítő gépek; centrifugál szivattyúk.

 ( 111 )  203.027

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02945

 ( 220 )  2010.10.04.

 ( 732 )  Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 35 Adóbevallások elkészítése, bérszámfejtés, piaci tanulmányok, piackutatás, üzletszervezési tanácsadás,

üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,

pályázati tanácsadás, pályázatírás,könyvelés, könyvvizsgálat, kereskedelmi tanácsadás, adótanácsadás,

 munkaerő-toborzás, állás-közvetítő irodák.

 36 Pénzügyi tanácsadás; ingatlanügyletek.

 37 Építkezés.

42 Építészet, építési tervkészítés, építészeti konzultáció, projekt menedzsment, környezetvédelmi mérnöki

 szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45 Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  203.028

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02959

 ( 220 )  2010.10.05.

 ( 732 )  Őrsi Attila, Solymár (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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.

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

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  203.029
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 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02770

 ( 220 )  2010.09.16.

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

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

  ( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  203.030

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 09 01688

 ( 220 )  2009.06.12.

 ( 732 )  BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  203.031

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 09 01686

 ( 220 )  2009.06.12.

 ( 732 )  BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

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

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

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

 ( 111 )  203.032

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 09 01691

 ( 220 )  2009.06.12.

 ( 732 )  BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 38 Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  203.033

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02801

 ( 220 )  2010.09.20.

 ( 732 )  Buza Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

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

hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő készülékekhez; regiszteres

 pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.034

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02057

 ( 220 )  2010.07.05.

 ( 732 )  Medicine Holding Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

kártékony állatok és növények irtására szolgálókészítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

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

 állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  203.035
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 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02610

 ( 220 )  2010.08.30.

 ( 732 )  Hegedűs Attila, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Vito

 ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, kávépótlószer, lisztek, más gabonafélék, kenyér, péksütemények,

 cukrászsütemény, fagylalt, méz, melasz szirup, élesztő, sütőpor, só, mustár, ecet, fűszerek, ételízesítők.

 ( 111 )  203.036

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03152

 ( 220 )  2010.10.25.

 ( 732 )  Meetrix Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zhang Songpei, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Cipők; papucsok; zoknik.

 ( 111 )  203.037

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02791

 ( 220 )  2010.09.20.

 ( 732 )  SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 591 )

 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, mozgóképi, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti),

oktató berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

készülékek; mágneses adathordozók,hanglemezek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

 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;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  203.038

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03161

 ( 220 )  2010.10.26.

 ( 732 )  HELIA-D Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda dr. Rácz Iván ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  HELIA-D

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

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

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

 szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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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.

 ( 111 )  203.039

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03150

 ( 220 )  2010.10.25.

 ( 732 )  Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Illés György, Budapest

 ( 541 )  Ziccer

 ( 511 )  1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.

 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  203.040

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02621

 ( 220 )  2010.09.22.

 ( 732 )  Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete, Sarród (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Hús.

 31 Élő állat- bivaly.

 45 Állattenyésztés.

 ( 111 )  203.041

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02968

 ( 220 )  2010.10.05.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 38 Távközlés.

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

 ( 111 )  203.042

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 03335

 ( 220 )  2010.11.10.

 ( 732 )  "Becsületes" Kereskedelmi Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Morrison's

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes koktélok; mustok.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); égetett szeszesitalok; likőrök; pálinkák; brandyk; rum; vodka;

 koktélok; borok.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek

szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciákszervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

 szervezése; mozifilmek kölcsönzése; show-műsorok; zenés kabarék, varieték; éjszakai klubok.

43 Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez

 termek kölcsönzése; hidegkonyhai szolgáltatások; melegkonyhai szolgáltatások.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; fodrászszalonok;

 manikűrszolgáltatások; masszázs; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; tetoválás.

 ( 111 )  203.043

 ( 151 )  2011.04.26.

 ( 210 )  M 10 02784

 ( 220 )  2010.09.17.

 ( 732 )  Pincevölgy Egyesület, Cserépfalu (HU)

 ( 740 )  DR. TISZA ÜGYVÉDI IRODA Dr. Tisza Péter Tamás ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29 Lekvár.
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 33 Borok, pálinkák, brandyk.

 ( 111 )  203.044

 ( 151 )  2011.04.28.

 ( 210 )  M 08 00988

 ( 220 )  2008.03.20.

 ( 732 )  IKO Televisions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Telekabaré

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

 38 Távközlés.

 ( 111 )  203.054

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02628

 ( 220 )  2010.09.01.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32 Energiaitalok.

 ( 111 )  203.055

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02624

 ( 220 )  2010.08.31.

 ( 732 )  Trinity Consulting Services Pty Limited, New South Wales (AU)

 ( 740 )  Dr. Holló Dóra ügyvéd,BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sample Central

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

 ( 111 )  203.059

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02757

 ( 220 )  2010.09.14.

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

 ( 541 )  Otthon Depo

 ( 511 ) 35 Építőanyagok, burkolólapok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, barkács termékek, vegyi anyagok
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 értékesítése az interneten.

 ( 111 )  203.060

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02638

 ( 220 )  2010.09.01.

 ( 732 )  Cooper Building Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  COFFICE

 ( 511 )  35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák.

 36 Ingatlanügyletek, bérbeadás.

 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

 ( 111 )  203.061

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02743

 ( 220 )  2010.09.14.

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

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

  
( 546 )

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

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

 szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 111 )  203.062

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02742

 ( 220 )  2010.09.14.

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

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

  
( 546 )

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

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

 szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

 ( 111 )  203.063

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02640

 ( 220 )  2010.09.02.

 ( 732 )  Sinka József, Ladánybene (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  203.064

 ( 151 )  2011.05.02.
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 ( 210 )  M 10 00862

 ( 220 )  2010.03.12.

 ( 732 )  Gere Tamásné, Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területéről származó bor.

 ( 111 )  203.065

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02998

 ( 220 )  2010.10.07.

 ( 732 )  Vimpex Tobacco Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  EZÜSTI

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

 ( 111 )  203.066

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02271

 ( 220 )  2010.10.15.

 ( 732 )  C.B.S. Construction Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

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

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

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.

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

 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.067

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03000

 ( 220 )  2010.10.07.

 ( 732 )  Jónás Zsoltné, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Dániel, Dr. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  203.068

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02630

 ( 220 )  2010.09.01.

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

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

 ( 541 )  GOOD VIBRATIONS

 ( 511 )  32 Üdítők és energiaitalok.

 ( 111 )  203.069

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02627

 ( 220 )  2010.09.01.

 ( 732 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, BASS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  Monster

 ( 511 )  12 Kerékpárok és kerékpár alkatrészek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 37 Kerékpárok javítása; kerékpár-szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  203.070

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02634

 ( 220 )  2010.09.01.

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

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

 ( 541 )  mosolyturné

 ( 511 )  35 Rádiós reklámozás, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton.

 38 Rádióadás.

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

 ( 111 )  203.071

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 09 03437
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 ( 220 )  2009.11.25.

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

 ( 740 )  dr. Barati Béla ügyvéd, Sátoraljaújhely

  

( 546 )

 ( 511 )  33 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borok.

 35 Tokaj eredetmegjelölés területéről származó borokkal kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  203.072

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03122

 ( 220 )  2010.10.21.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Különösen ruházati termékek, kivéve cipők.

 35 Különösen ruházati termékek kereskedelme.

 ( 111 )  203.073

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02762

 ( 220 )  2010.09.15.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  203.074

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03495

 ( 220 )  2010.11.23.

 ( 732 )  Xing Shiyan, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 111 )  203.075

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03124

 ( 220 )  2010.10.21.

 ( 732 )  Laniatus Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9 Különösen szoftverek.

 28 Különösen játékok.

 ( 111 )  203.076

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03302

 ( 220 )  2010.11.08.

 ( 732 )  Hera's Team Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 nyomdabetűk; klisék.

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

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

 ( 111 )  203.077

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03312

 ( 220 )  2010.11.08.

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

 ( 541 )  MindLab

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

 ( 111 )  203.078

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02417

 ( 220 )  2006.07.31.

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1163



 ( 541 )  AMERICAN EAGLE

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

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

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

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

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

 pénzcsiptetők nemesfémből, órák; rádiós órák; és faliórák.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vállszalagok, sálak, vállkendők, ingruhák, ingek, golftrikók, kötött pólók, pólóingek, sportingek, szőttingek,

melegítőfelsők, gyapjú melegítőfelsők, miniruhák, rövid szárú felsőruhák, combnadrágok, rövidnadrágok,

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

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

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

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

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

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

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

 fejpántok izzadság felfogására, és sapkák, fejsálak és fejkendők.

35 Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, postai csomagküldő szolgáltatások, eladási szolgáltatások katalagusból

és elektronikus kiskereskedelmi szolgáltatások globális számítógépes és/vagy kommunikációs hálózatot

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  203.079

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03313

 ( 220 )  2010.11.09.

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

 ( 740 )  dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 591 )

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

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

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

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

konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodaiüzletvezetés; számítógépes

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

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

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

 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 111 )  203.080

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 03487

 ( 220 )  2010.11.23.

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

 ( 740 )  dr. Dósa Marianna, Budapest

 ( 541 )  árdiéta

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

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

készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok.

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

 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;
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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.

 ( 111 )  203.081

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 01008

 ( 220 )  2010.03.26.

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

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

 ( 541 )  Gentlemen Magazine

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

 számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.

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

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

 klubszolgáltatások (szórakozatás vagyoktatás), éjszakai klubok.

 ( 111 )  203.082

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 01813

 ( 220 )  2010.06.11.
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 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29 (nem keltető tojás) áru.

 ( 111 )  203.083

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02776

 ( 220 )  2010.09.16.

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

 ( 541 )  Kockás felvágott

 ( 511 )  29 Húskivonatok; húskészítmények, felvágottak.

 ( 111 )  203.084

 ( 151 )  2011.05.02.

 ( 210 )  M 10 02955

 ( 220 )  2010.10.01.

 ( 732 )  Laptopszalon Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Polyák Zsófia,Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek. 

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 

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

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

A rovat 206 darab közlést tartalmaz. 
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