
(210) M 04 02513 (220) 2004.06.01.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest

(541) Magyar Telekom
(511) 9 Villamos elektronikus, optikai távközlési készülékek, be-

rendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrek-
venciás elõfizetõi vonalak és berendezések, csatlakozók, közpon-
tok, alközpontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, vil-
lamos optikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás ké-
szülékek és berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágnes-
kártyák, telefonkártya, számítógép szoftverek, számítógépek,
részegységek és alkatrészek számítógépekhez, elketronikus játé-
kok.

16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevzetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok, irodaszerek, oktatási anyagok.

35 Reklámozás, reklám- és hírdetõügynökség, hirdetési szol-
gáltatások, interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése.

36 Betéti kártya, készpénzkártya, telefonkártya kibocsátás és
ezzel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgálta-
tások, bankinformációs szolgáltatások.

38 Hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek, adatok,
hang és video elektronikus továbbítása, televízió és kábeltelevízió
mûsoradás, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvite, hír-
anyag továbbítása, Internet szolgáltatás, telefon, telefax digitális
információ szolgáltatás távközlési ügyekben.

41 Oktatás; szórakoztató és oktató szolgáltatások, sport infor-
mációs szolgáltatások, rádiós, televíziós multimédiás szolgálta-
tás.

42 Adattárolás, adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálozaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten kersztül, számítógépi szoftver tervezése.

(210) M 04 04058 (220) 2004.10.04.
(731) Haas György, Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SIRATÓSZOBA
(511) 9 CD-ROM.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, online elér-
hetõ elektronikus publikációk.

44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszi-
chológus szolgáltatásai, szülésznõk szolgáltatásai.

45 Gyászszertartások, temetés.

(210) M 05 03776 (220) 2005.11.28.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter ügyvéd, Zsoldos Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 1. CSATORNA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04240 (220) 2007.12.20.
(731) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) DOBÓS-TORTA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00485 (220) 2009.02.24.
(731) Fapadoskönyv.hu Kft., Budapest (HU)

(541) FAPADOS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, különösen könyvek, folyóiratok,
egyéb nyomdaipari és nyomtatott termékek; könyvkötészeti
anyagok, jármûvekkel és utazással kapcsolatos kiadványok kivé-
telével.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek jármûvekkel és utazás-
sal kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

38 Információs szolgáltatások, különösen letölthetõ és nyom-
tatható szövegek, képek szolgáltatása távközlési eszközök, vala-
mint számítógép terminálok közötti összeköttetések útján, globá-
lis hálózatokon, interneten keresztül, jármûvekkel és utazással
kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

41 Nevelés, szakmai képzés és egyéb kulturális tevékenységek,
képzõmûvészeti és irodalmi alkotások bemutatása kulturális vagy
oktatási célból; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés, jármûvekkel
és utazással kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

(210) M 09 02187 (220) 2009.07.24.
(731) Kultindex Nonprofit Kft., Budapest 15 (HU)

(541) Kultindex
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

(210) M 09 02229 (220) 2009.07.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) MAMA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 02463 (220) 2009.08.27.
(731) Jan Kennis, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) Euromania
(511) 16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újsá-

gok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az inter-
netrõl on-line módon szolgáltatható, információk nyújtása.

41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiál-
lítás, programok, rendezvények szervezése.

(210) M 09 02464 (220) 2009.08.27.
(731) Jan Kennis, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) Europe Mania
(511) 16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újsá-

gok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az inter-
netrõl on-line módon szolgáltatható, információk nyújtása.

41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiál-
lítás, programok, rendezvények szervezése.

(210) M 09 03084 (220) 2010.02.09.
(731) Mirázs Média Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 03171 (220) 2009.11.02.
(731) Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) VODKOWSKAYA
(511) 33 Vodka.

(210) M 09 03465 (220) 2009.11.26.
(731) Lengyel Krisztián, Tass (HU)
(740) dr. Juhász Péter Pál ügyvéd, Budapest

(541) Pizza City
(511) 43 Vendéglátóipar, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önki-

szolgáló éttermek.

(210) M 09 03501 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) BONÉRIA
(511) 33 Bor.

(210) M 09 03672 (220) 2009.12.16.
(731) CAR-INside Ipari és Kereskedelmi Kft., Jánosháza (HU)
(740) dr. Szabó László, Szabó Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

(546)

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

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

40 Anyagmegmunkálás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 03741 (220) 2010.02.12.
(731) Meinrad, Odermatt, Zürich (CH)
(740) Tombor János, Budapest

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmémyek, állattápszerek.

28 Állatjátékok, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

31 Állateledel, tápanyagok állatok részére, rágófa, mezõgazda-
sági melléktermékek állati fogyasztása, istállótakarmány állatok-
nak.

(210) M 09 03748 (220) 2009.12.28.
(731) Organica Környezettechnológiák Zrt., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Akvapolus
(511) 42 Mérnöki, különösen építõ- és épületgépész-mérnöki szol-

gáltatások, elsõsorban a szennyvíztisztítás területén, ideértve a
tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenysége-
ket; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.
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(210) M 10 00039 (220) 2010.01.11.
(731) Ombrello Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Internet a mi játszóterünk
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

41 Nevelés, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 10 00047 (220) 2010.01.12.
(731) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MUSICSTAR
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmé-

nyek; kölnik, kölnivizek, testpermetek; bõrápoló olajok, krémek
és oldatok; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti és
utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és tusolókézsítmények;
hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyes használatra;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó tolalettkészítmények.

(210) M 10 00051 (220) 2010.01.13.
(731) Pompette Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító berendezések és készülékek; világító berendezés.

(210) M 10 00057 (220) 2010.01.11.
(731) EUROHÁZ-INFO Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00083 (220) 2010.01.15.
(731) Arany Gábor, Mezõhék (HU)

(546)

(511) 7 Nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszköz, etetõgép ha-
szonállatok részére; automata, nyomásszabályozott méhetetõ, ita-
tó rendszer.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül különösen:
nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök, etetõgép ha-
szonállatok részére, és automata, nyomásszabályozott méhetetõ
és itató rendszer kereskedelme.

37 Szerelési szolgáltatás; automata, nyomásszabályozott mé-
hetetõ, itató rendszer szerelése, és javítása.

(210) M 10 00119 (220) 2010.01.18.
(731) Gastronet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; értesítések (papíráruk); jegyek; ragasztószalagok pa-
píripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék (papíripa-
ri); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; cí-
merpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra (papírból
vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag buborékle-
mezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból
vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló anyagok (kar-
tonból vagy papírból); mûanyagfóliák csomagolásra; szalvéták
papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk papírból; papírtö-
rülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó alátétek; elõkék
(csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; zász-
lók (papírból).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú-); nádcukor szirup.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás; házhozszál-
lítás megrendelés alapján.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése.
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(210) M 10 00136 (220) 2010.01.19.
(731) IC Magyarország Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) THERMOS
(511) 35 Kártyával, illetve kártya nélküli törzsvásárlói programmal

kapcsolatos imázsépítõ vásárlási kedvet fokozó marketing tevé-
kenység és az ezekhez szükséges mûködtetési és támogatói szol-
gáltatások.

(210) M 10 00137 (220) 2010.01.19.
(731) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Papíripari termékek higiéniai és háztartási célokra, valamint
ezek csomagolására szolgáló mûanyagok, fóliák.

(210) M 10 00156 (220) 2010.01.20.
(731) Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A TV ÜGYVÉDJE
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés, rádió,- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(210) M 10 00163 (220) 2010.01.21.
(731) Sauska & Társa Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00170 (220) 2010.01.21.
(731) Viala Kft., Budapest (HU)

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00194 (220) 2010.01.25.
(731) Gyõri Szabolcs, Mátraszõlõs (HU)
(740) dr. Kanyó Roland Richárd, Budapest

(541) BEAUTY BOUTIQUE
(511) 41 Szórakoztatás (szórakozató szolgáltatások); filmek, rádió-

és televízió mûsorok, video- és hangfelvételek készítése, felvétele
és terjesztése; felvételi stúdió szolgáltatások; élõ elõadások össze-
állítása/rendezése és bemutatása; kiadói szolgáltatások; színpadi,
képernyõs, televíziós és rádiós szórakoztató szolgáltatások;
show-mûsor készítés/rendezés; koncert-, fesztivál-, fellépési és
éjszakai mulatói szórakoztatási szolgáltatások; élõ elõadások,
színpadi mûsorok, színházi alkotások, vetélkedõk versenyek, tán-
cok, party-k és a közönség részvételével zajló események szerve-
zése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; kaszinói szolgálta-
tások; szépségversenyek szervezése és lebonyolítása; nyomtatott
és elektronikus kiadványok kiadása; szórakoztató és oktatási
show-mûsorok, kiállítások, bemutatók, konferenciák és verse-
nyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakozatáshoz
kapcsolódó információs szolgáltatások.

(210) M 10 00225 (220) 2010.01.27.
(731) A.Incze Kft., Diósd (HU)
(740) Tus-Dzsurbán Ágnes, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportolási lehetõség biztosítása, sportrendezvé-
nyek szervezése, sporthoz kapcsolódó kulturális rendezvények
szervezése.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 10 00301 (220) 2010.02.03.
(731) AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek, munkaállomások, digitális audio lejátszók,
digitális video lejátszók, számítógép perifériák; hordozható szá-
mítógépek, kézi személyi számítógépek, digitális személyi segé-
dek, telefonok, rádiótelefonok, személyi hívók, vezeték nélküli
elektronikus levelezõ (e-mail) eszközök, számítógép termékek,
számítógépes szoftver; a felsorolt termékek tartozékai, részei és
szerelvényei, valamint számítógépes hardver, nevezetesen jegy-
zetfüzet (notebook) számítógépek, asztali számítógépek pro-
fesszionális munkaállomások, vékony kliensgépek, monitorok,
projektorok, nyomtatók, szkennerek és perifériák; szoftver, a fel-
sorolt termékek tartozékai, részei és szerelvényei; számítógépek,
modemek, cellás modemek, személyi hívók, digitális személyi
titkárok, cellatelefonok, vezeték nélküli és vezetékes terminálok,
számítógépes hálózatokhoz való hozzáféréshez, eszközök számí-
tógépes világhálón való hozzáféréshez.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások digitális szórakoztató tar-
talmak, különösen zene-, hangjáték, film, kép- és/vagy számító-
gépes játékfájlok kínálatának formájában, internetrõl és/vagy más
elektronikus kommunikációs hálózatokból való letöltéshez; az in-
terneten és/vagy más elektronikus kommunikációs hálózatban ta-
lálható információk, weboldalak és források megkeresése és le-
kérdezése mások számára; jegyzékek készítése zene-, hangjáték,
film, kép- és/vagy számítógépes játékfájlok megtalálásában törté-
nõ használathoz, az interneten és/vagy más elektronikus kommu-
nikációs hálózatban.

38 Telekommunikációk; telefonkészülékek.
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(210) M 10 00336 (220) 2005.01.28.
(731) INQPHARM EUROPE LIMITED, Hitchin (GB)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIPOSINOL
(511) 5 Gyógyászati készítmények súlykontrollhoz és elhízás keze-

lésére.

(210) M 10 00339 (220) 2010.02.05.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a Sziget bankja
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 10 00345 (220) 2010.02.08.
(731) Kiss László, Mórahalom (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) HÓFEHÉRKE
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 10 00347 (220) 2010.02.08.
(731) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok)
bérlete.

43 Motelek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

(210) M 10 00367 (220) 2010.02.09.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 10 00383 (220) 2010.02.10.
(731) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIPED
(511) 3 Kozmetikai krémek; kozmetikai bõrápoló szerek; izzadás-

gátló piperecikkek.

(210) M 10 00384 (220) 2010.02.10.
(731) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIFRESH
(511) 3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; kozmeti-

kai szerek; sminkeltávolító termékek.

(210) M 10 00395 (220) 2010.02.11.
(731) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Keresztesi Tímea jogtanácsos, Zalaegerszeg

(541) Aquacity
(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdõ, kemping; szabadidõs,

wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális rendez-
vények, szimpóziumok, konferenciák, show mûsorok szervezése.

43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállás-
adás.

(210) M 10 00401 (220) 2010.02.11.
(731) Tóth István, Debrecen (HU);

Balázs István József, Gyömrõ (HU);
Fekete Gábor, Budapest (HU)

(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; számítógép billentyûzetek;számítógép memóriák; számító-
gép programok [letölthetõ];számítógépek; számítógépes játék-
programok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzí-
tett.

(210) M 10 00405 (220) 2010.02.11.
(731) Discover Financial Services, Riverwoods (US)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatá-
sok és bankkártya (debit card) szolgáltatások; hitelkártyák és
bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek;
elõrefizetett kártyák kibocsátása; érték érmék, tokenek kibocsátá-
sa; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitel-
kártya alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektroni-
kus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások; csekk iga-
zolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások; elektronikus fize-
tési feldolgozási szolgáltatások; hitelkártya és fizetési tranzakci-
ók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások;
számla fizetési és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szol-
gáltatások elektronikus eszközökön keresztül globális számító-
gép hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkár-
tya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések menedzs-
mentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzs-
ment szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése globális
számítógép hálózaton át.
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(210) M 10 00427 (220) 2010.02.15.
(731) EuroItal Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Jankura János szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(210) M 10 00467 (220) 2010.02.15.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ALPHADERM
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(210) M 10 00481 (220) 2010.02.16.
(731) GRABOPLAST Padlógyártó Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Burkolólapok nem fémbõl, burkolólemezek nem fémbõl,
padlóburkoló mozaiklapok nem fémbõl, padlók nem fémbõl, par-
kettafák, parketták.

27 Linóleum, padló-burkolatok, pvc-padlóburkolatok.

(210) M 10 00485 (220) 2010.02.16.
(731) Gyõri Bernadett, Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 25 Egyenruhák; felsõruházat; fürdõruhák; ingek; ingelõk, ing-
blúzok; kabátok; nyakkendõk, pólók.

(210) M 10 00489 (220) 2010.02.16.
(731) Varga Ferenc, Lövõ (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Root-Line
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 10 00490 (220) 2010.02.16.
(731) Varga Ferenc, Lövõ (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Screw-Line
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 10 00507 (220) 2010.02.17.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00532 (220) 2010.02.17.
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Betegeknek és orvosoknak a gyógyszerészeti készímények-
rõl való informálására szolgáló DVDk és nyomtatott anyagok.

35 Kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti
készítményekkel kapcsolatos betegápolói és telefonközponti
szolgáltatások.

M480

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



41 Oktatói szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti ké-
szítményekkel kapcsolatosan az internetes oldalakon megjelenõ
információk.

(210) M 10 00534 (220) 2010.02.18.
(731) Ranyák György, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(546)

(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mû-
ködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(210) M 10 00535 (220) 2010.02.18.
(731) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-

mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes 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 admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

(210) M 10 00556 (220) 2010.02.19.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) GLASCOCELL
(511) 17 Szigetelõanyagok, valamint habosított polisztirolból ké-

szült termékek; üveggyapot szigetelési célokra; nedvesség elleni
szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõlemezek; továbbá lapok,
lemezek és tömbök.

19 Építõanyagok nem fémbõl; építõpanelek nem fémbõl; to-
vábbá bevonatok; habarcsok építési célokra.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámpozás és marke-
ting, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise rendszerek mû-
ködtetése.

(210) M 10 00581 (220) 2010.02.22.
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka

Akcyjna, Warsawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NYLOSED
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 10 00587 (220) 2010.02.23.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor, Budapest

(541) A férjem védelmében
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00596 (220) 2010.02.23.
(731) Papp Szabolcs, Töltéstava (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00597 (220) 2010.02.21.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készí-
tése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes szállásadás.

(210) M 10 00598 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ZENEKINCS FOGLALKOZÁS
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00599 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ZENEKINCS KONCEPCIÓ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00600 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00606 (220) 2010.02.24.
(731) MediaSales Kft., Budapest (HU)
(740) Szerafin Anna-MediaSales Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-
se; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynök-
ségek; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; out-
sourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtat-
ványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetõi ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;
szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.
38 Fórumok biztosítása interneten; hirügynökségek.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fogadások tervezése (szó-
rakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolí-
tása; levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás.

(210) M 10 00608 (220) 2010.02.24.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ÁGI
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-

kivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpa-
kivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradi-
csomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsa-
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vas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).

(210) M 10 00609 (220) 2010.02.24.
(731) Lávamester 2005 Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Komlósné dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas

(541) LÁVAKÖVI PIZZÉRIA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (pl. TV. rádió, sajtó).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00615 (220) 2010.02.24.
(731) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIMMUNE
(511) 5 Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok szá-

mára.

(210) M 10 00616 (220) 2010.02.24.
(731) Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUPRALUX ÉVSZAKOK
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, higítók, színezékek, melyek a fes-

tékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló és fakonzerváló
szerek; festék alapozó készítmények; fapácok.

(210) M 10 00620 (220) 2010.02.24.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes ipari cikkek, áru-
sítása, mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezés); szolgáltatások; készételek készí-
tése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes szállásadás.

(210) M 10 00621 (220) 2010.02.25.
(731) Macpherson Golf Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Sportfelszerelések kölcsönzése, a jármûvek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, sport oktatás, golf oktatás.

(210) M 10 00623 (220) 2010.02.25.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) FigyelõNet
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 10 00624 (220) 2010.02.25.
(731) Gulyás József, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00627 (220) 2010.02.25.
(731) Balázs-Diák Taneszközgyártó és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kamarás Géza, Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00629 (220) 2010.02.25.
(731) Érczy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00666 (220) 2010.02.26.
(731) Scuderia Coppa Amici Klasszikus Sportautók Egyesülete,

Érd (HU)
(740) dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00675 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ÚJ ÁSZ
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00676 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ÁSZ HÍREK
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00677 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ADU ÁSZ
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00681 (220) 2010.03.02.
(731) Romics Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Attila Krisztián, Kovács Attila Krisztián Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FÜVÉSZKERTI UROLÓGUS NAPOK-URO-
FARSANG

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00687 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00688 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szempillák (ragasztók mû-rögzítésére); szempilla (kozme-
tikumok); mûszempillák; ceruzák (kozmetikai); szemöldök-koz-
metikumok, kozmetikai készletek; szemhéjfestékek; kozmetikai
kefék, szivacsok, krém felhordáshoz szükséges kozmetikai beren-
dezések.

8 Szempilla-bodorító csipeszek, ollók, elektromos vagy nem
elektromos szõrtelenítõ készülékek, szõrtelenítõ csipeszek, csipe-
szek, szempilla-csipeszek.

(210) M 10 00691 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása

(210) M 10 00692 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 10 00693 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, lebo-
nyolítása.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek: oktatás, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási
tárgyú információk, szakmai elõadások és szakmai versenyek
szervezése és lebonyolítása

(210) M 10 00696 (220) 2010.03.03.
(731) Yin Xiaoqun, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00709 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÜGYES VICC REJTVÉNYMAGAZIN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00714 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HEVES MEGYEI HÍRLAP MOZAIK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00716 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00726 (220) 2010.03.04.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 10 00727 (220) 2010.03.04.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 10 00752 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO START
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00753 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO STORE
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00754 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO STAR
(511) 5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-

gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások.

(210) M 10 00756 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NATURSTAR
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások.

(210) M 10 00757 (220) 2010.03.08.
(731) Sotex Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) DIAVITAL
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 10 00758 (220) 2010.03.08.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) CaVital WRC
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
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(210) M 10 00762 (220) 2010.03.08.
(731) dr. Kruppa József, Kisvárda (HU);

Kruppa-Mag Kft., Kisvárda (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és vetõmagok.

42 Tudományos szolgáltatások és kutatói tevékenység, bioló-
giai (agrár) kutatás.

(210) M 10 00769 (220) 2010.03.09.
(731) TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Azfeszt Zenei Fesztivál
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 10 00782 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) WRF6
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00785 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) CryoTyte RF
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00787 (220) 2010.03.09.
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUMITOMO
(511) 12 Abroncsok szárazföldi jármûvekhez; abroncsok kétkerekû

motoros jármûvekhez.

(210) M 10 00788 (220) 2010.03.09.
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncsok szárazföldi jármûvekhez; abroncsok kétkerekû
motoros jármûvekhez.

(210) M 10 00789 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) FocuSonic
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00790 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) HeptaFlower RF
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00792 (220) 2008.10.23.
(731) L’OREAL Société Anonyme, Paris, France (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HIGH HEELS
(511) 3 Parfümök, kölnivizek; nem gyógyászati célra alkalmazott

tusfürdõk és fürdõsók; szappanok; dezodorok; kozmetikai cikkek,
nevezetesen krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek arcra, test-
re és kézre; napozótejek, -gélek és -olajok, valamint napozás utáni
készítmények (kozmetikumok); arckikészítéshez alkalmazott
szerek; samponok; gélek, habok és balzsamok aeroszolos formá-
ban hajformázásra és hajápolásra; hajlakkok; hajszinezõ és szõkí-
tõ készítmények; tartós hullám készítõ és göndörítõ készítmé-
nyek; illó olajok.

(210) M 10 00799 (220) 2010.03.10.
(731) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 10 00807 (220) 2010.03.10.
(731) Alfaképzõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás; oktatás, képzés, továbbképzés;
képzési tematikák kidolgozása; képzések, tanfolyamok szervezé-
se és lebonyolítása; képzési, oktatási, tanfolyami segédanyagok,
tanmenetek, tesztek, kiértékelõ módszerek összeállítása és ren-
delkezésre bocsátása mások számára; internetes oktatás, képzés,
továbbképzés anyagainak és módszereinek kidolgozása és rendel-
kezésre bocsátása mások számára.
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(210) M 10 00815 (220) 2010.03.11.
(731) Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

(546)

(511) 21 Asztali késtartók, asztalnemû, edények, fajanszedények, fa-
zekasáruk, fõzõedények, háztartási eszközök, szûrõk, kaspók, ká-
véskészletek, kerámiák háztartási használatra, konyhai edény-
készletek, merõkanalak, kristályok, üvegáruk, opálüveg, porcelá-
nok salátástálak, serpenyõk, tányérok, teaskannák, vázák.

(210) M 10 00818 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00819 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00820 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00849 (220) 2010.03.12.
(731) TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00868 (220) 2010.03.16.
(731) HUA BAO Kft., Budapest (HU)

(541) Burfenny
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00869 (220) 2010.03.16.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) FLUMIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 10 00870 (220) 2010.03.16.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COLDAMIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 10 00889 (220) 2010.03.17.
(731) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest

(541) eKupak
(511) 9 Elektronikus jeladók, antennák, hang- és jelátviteli készülé-

kek, telefonkészülékek, hordozható telefonok, mobil telefonok,
rádiótelefon készülékek, videotelefonok, videokamerák, kézi
adóvevõk, rádiók jármûvekbe, távadók, transzmitterek (távköz-
lés) elektromos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztó-
készülékek, riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ
berendezések, tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, in-
dikátorok, jelzõk (villamosság), biztonsági felszerelések, bizton-
sági készülékek a vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készü-
lékek jelek távirányítására, ipari mûveletek távirányítására szol-
gáló elektromos berendezések, távirányító készülékek, távmeg-
szakítók, távkapcsolók, elektronikus jeladók, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, televíziós készülékek, csatlakozó dobozok
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(villamosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, köté-
sek (elektromos), informatikai csatolók, interfészek (informati-
ka), számítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scan-
nerek, optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és
eszközök, detektorok, megfigyelõ mûszerek, mennyiségjelzõk,
nyomásjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mé-
rõmûszerek, számlálók vízállásjelzõk, diagnosztikai készülékek
nem gyógyászati használatra, komparátorok, idõregisztráló ké-
szülékek, hajózási készülékek és mûszerek, hajózási jelzõberen-
dezések, mentõkészülékek és felszerelések, navigációs berende-
zések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), navigációs eszkö-
zök, védõeszközök személyek balesetvédelmére, akusztikus ri-
asztók, akusztikus csatolók, berregõk, fény- vagy mechanikai jel-
zõkészülékek, világító vagy mechanikus jelzõberendezések, vil-
logók (fényjelek), elektromos és egyéb jelzõcsengõk, jelzõlám-
pák, detektorok, lézerek nem orvosi használatra, felügyeleti elekt-
romos mûszerek, betörés és lopás elleni jelzõkészülékek, betörés
és lopás megelõzésére szolgáló elektromos berendezések, lopás
elleni védõ tokok és tartók, riasztó eszközök, ellenõrzõ-berende-
zések és készülékek, világító vagy mechanikus jelzõberendezé-
sek, mágnesek, mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakár-
tyák, intelligens mikrokártyák, személyhívók, beléptetõ rendsze-
rek, mágneses kódolók, vonalkód leolvasók informatikai olvasó-
egységek, optikai letapogató egységek, mágneses adathordozók,
vevõkészülékek (audio-, video-), adatfeldolgozó készülékek és
számítógépek, letölthetõ és rögzített számítógépprogramok,
elektromos zárak, bekapcsolók, zárókapcsolók elektromos akku-
mulátorok, akkumulátortöltõk, automatikus idõkapcsolók, eszkö-
zök üzemanyag tárolók fedélnyitásának értékelésére, üzem-
anyaglopás ellen védõ készülékek, üzemanyag tároló tartály záró-
tetõk.
37 Betörés elleni riasztók, riasztóberendezések, üzemanyag tá-
rolók fedélnyitásának értékelésére alkalmas eszközök, üzem-
anyaglopás ellen védõ készülékek, üzemanyag tároló tartály zá-
ró-tetõk felszerelése, karbantartása és javítása; elektromos beren-
dezések felszerelése, karbantartása és javítása; lopás elleni riasz-
tók felszerelése, karbantartása és javítása; távbeszélõ készülékek
üzembe helyezése és javítása.

(210) M 10 00902 (220) 2010.03.18.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(541) SUHANCOS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(210) M 10 00919 (220) 2010.03.19.
(731) BATZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; lábbelik, ezek kiegészítõi; kalapáruk.

(210) M 10 00920 (220) 2010.03.19.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00929 (220) 2010.03.22.
(731) Karabacak Celalettin, Budapest (HU);

Lekrinszki István, Csongrád (HU)
(740) dr. Roczkó Zita, Budapest

(541) SWEET CORN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00938 (220) 2005.02.28.
(731) Petroleo Brasileiro S/A-Petrobras, Rio de Janeiro, R.J. (BR)
(740) Simándi Bird & Bird, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.

(210) M 10 00952 (220) 2010.03.23.
(731) Gradix Kft., Budapest (HU)

(541) WATTGUARD
(511) 9 Feszültségszabályozó készülékek; elektromos energia veze-

tésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

(210) M 10 00967 (220) 2010.03.24.
(731) iSmile Communications Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) iSmile
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00968 (220) 2010.03.24.
(731) Envex Kft., Pannonhalma (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, mely felsorolt termékek ökológiai termelés-
bõl származó élelmiszerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég,
mely felsorolt termékek ökológiai termelésbõl származó élelmi-
szerek.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények; maláta, mely
felsorolt termékek ökológiai termelésbõl származó élelmiszerek.

35 Áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszer-áruházi
kiskereskedelmi szolgáltatások, rendelési szolgáltatások, kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások, Internetes online kereskede-
lem, más telekommunkikációs rendszerekben történõ reklámozás
és kereskedelem; beszerzõi szolgáltatások, irodai munkák és ad-
minisztráció, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése;
mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek
szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy meg-
felelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

(210) M 10 00982 (220) 2010.03.25.
(731) Manager Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00994 (220) 2010.03.26.
(731) Makrotex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WPOWER
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 01004 (220) 2010.03.26.
(731) „Kelet-Agro” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Társa” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 10 01009 (220) 2010.03.29.
(731) Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)
(740) dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KRINNER
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 01010 (220) 2010.03.29.
(731) Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)
(740) dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KRINNER Hungary
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 01058 (220) 2010.04.01.
(731) Laki Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

(546)

(511) 38 Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; rádió-
adás; üzenetek és képek továbbítása, digitális képfelvételezés.

(210) M 10 01065 (220) 2010.04.02.
(731) Mûszaki Iroda Bt., Budapest (HU);

Dandelion Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) EHSPA
(511) 42 Környezetvédelmi kutatás, minõségellenõrzés, mûszaki ku-

tatás, mûszaki szakértõi tevékenység.

(210) M 10 01066 (220) 2010.04.02.
(731) MVVK-Trió Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; kéziszer-
számok hidraulikus rásegítéssel.

9 Villamos mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezé-
sek és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,
átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szol-
gáló készülékek és berendezések; kismegszakítók; csengõk; mág-
neskapcsolók; moduláris kontaktorok; relék; relé aljzatok; fi-re-
lék; motorvédõ kapcsolók; biztosító aljzatok és betétek; elosztó-
dobozok; csatlakozó szekrények; tokozott nyomógomb kapcso-
lók; fogyasztásmérõk; kapcsolóórák; idõkapcsolók; jelzõlámpák;
tápegységek; transzformátorok; sorozatkapcsok; érvéghüvelyek;
kábelsaruk; ipari kézikapcsolók; LED kijelzõ panelek.

11 Világítóberendezések; fényforrások; lámpatestek; csillárok.

(210) M 10 01090 (220) 2010.04.07.
(731) dr. Lakos László, Kõröstetétlen (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági termék.

5 Diétás, fogyasztó termék, tabletta/csepp alakban.

32 Ásványvíz (palackozott).

(210) M 10 01134 (220) 2010.04.08.
(731) Mirelite Mirsa Zrt., Albertirsa (HU)
(740) dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda,

Aliroda, Cegléd

(541) MIRELITE MIRSA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 10 01155 (220) 2010.04.12.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) SAMSUNG CHAMP
(511) 9 Mobiltelefonok.

(210) M 10 01196 (220) 2010.04.14.
(731) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisville, Ky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos italok; beleértve a 33. nemzetközi osztályba tar-
tozó desztillált szeszes italok.

(210) M 10 01197 (220) 2010.04.14.
(731) Southern Comfort Properties, Inc. (Kalifornia - USA állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Suit 528 San Rafael,
CA (US)

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

(546)

(511) 33 Alkoholos italok; beleértve desztillált szeszes italok.

(210) M 10 01203 (220) 2010.04.15.
(731) Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
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tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01204 (220) 2010.04.15.
(731) dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, Nagykovácsi (HU);

dr. Forgó Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01205 (220) 2010.04.15.
(731) Atrois Training & Consulting Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01369 (220) 2010.04.29.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) ALDEPLA
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 01370 (220) 2010.04.29.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) NOPLEN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 137 db közlést tartalmaz.
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