
(210) M 06 01750 (220) 2006.05.18.
(731) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) portfolio.hu online gazdasági újság
(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-

sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kutatások
ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben, szakvéle-
ményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások ke-
zelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultá-
ció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási
szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitel-
kártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalá-
sa, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bank-
ügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások ta-
karékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgálta-
tások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése.

(210) M 09 00936 (220) 2009.04.07.
(731) Debrecen Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Debrecen University Press
(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.

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.

(210) M 09 02301 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Szilvapálinka.

(210) M 09 02302 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Kajszibarack pálinka.

(210) M 09 02303 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Meggypálinka.

(210) M 09 02640 (220) 2009.09.17.
(731) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) dr. Székely László, Gyula

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák [oktatás]; alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szerve-
zése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
egészség(védõ) klubok [kondícionálás]; elektronikus desktop ki-
adói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line ki-
adása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szol-
gáltatásai; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók;
filmszínházi elõadások; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése;
fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fo-
tóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgál-
tatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás
show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinók
szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai
[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, inter-
nátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása; könnyûbúvár felszerelések köl-
csönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelezõ tanfo-
lyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múze-
umi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; állatidomítás; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line el-
érhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés); pálya-
választási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; ri-
porteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport
edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a jár-
mûvek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportverse-
nyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejáté-
kok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi dísz-
letek kölcsönzése; szórakozatás; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoz-
tatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelé-
si szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofel-
vevõ készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;
videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; video-
szalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgálta-
tásai; zenés kabarék, varieték; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; állatpanzi-
ók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; étter-
mek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szál-
lodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszol-
gáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sát-
rak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges-); szállásügy-
nökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasz-
nosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.

(210) M 09 02910 (220) 2009.10.07.
(731) Hubertus Agráripari Bt., Kéthely (HU)
(740) dr. Barabás Ferenc, Barabás és Faludy Ügyvédi Iroda, Fonyód

(546)

(511) 29 Magyarország területérõl származó étkezési olajok; lekvá-
rok (dzsemek); szörpök italok; vadhús; hús; húskivonatok; szárí-
tott gyümölcsök; fõzött gyümölcsök; szárított zöldségek; fõzött
zöldségek; zselék; kompótok; baromfihús.

30 Magyarország területérõl származó fûszerek.

32 Magyarország területérõl származó gyümölcsitalok; gyü-
mölcslevek; szörpök.

(210) M 09 03113 (220) 2009.10.27.
(731) Kovács Antal Balázs, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Lukács Nikolett, Székesfehérvár

(541) FEZEN
(511) 38 Távközlés.

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

43 Vendéglátás; (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 03116 (220) 2009.10.27.
(731) OLDMAG Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek (magazin).

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

38 Távközlés (internetes portál).

(210) M 09 03121 (220) 2009.10.28.
(731) Tarpa Bio-manufaktura és Pálinkafõzet Kft., Tarpa (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Pálinkából készült koktélok.

(210) M 09 03159 (220) 2009.10.30.
(731) Urszán János, Göd (HU);

Adolf Staubert, 949 01 Nitra (SK)

(546)

(511) 11 Fûtõ, -gõzfejlesztõ berendezések.
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(210) M 09 03166 (220) 2009.11.02.
(731) Enyedi Ferenc, Tököl (HU);

Szokolai Géza, Ságvár (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlan bérbeadás, pénzügyi tanácsadás.

37 Építészeti generál-kivitelezés, építészeti folyamatok irányí-
tása, épület karbantartás, gépészeti üzemeltetés és karbantartás.

42 Projekt folyamat tervezése és projekt menedzsment, építé-
szettel és kivitelezéssel összefüggõ tervezési szolgáltatás, üzle-
ti-modell tervezés, minõségbiztosítási-rendszer tervezés.

(210) M 09 03177 (220) 2010.02.03.
(731) Basf Hungária Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 1 Növényi növekedésszabályozó, lombtrágya.

5 Gombaölõszer.

(210) M 09 03214 (220) 2009.11.04.
(731) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

(546)

(511) 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
fejlesztés.

(210) M 09 03215 (220) 2009.11.04.
(731) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

(546)

(511) 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
fejlesztés.

(210) M 09 03254 (220) 2009.11.09.
(731) PSZ.Hu Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.

39 Utazásszervezés.

41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 09 03313 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03316 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek; tejes italok, fõként tejet tartalmazó italok.

(210) M 09 03320 (220) 2009.11.13.
(731) Farkas Tamás, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás]; alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadá-
sok tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; ok-
tatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus publiká-
ciók, nem letölthetõk; rádió- és televízióprogramok készítése;
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szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozta-
tás; szövegek kiadása; versenyek szervezése [oktatás vagy szóra-
koztatás].

(210) M 09 03321 (220) 2009.11.13.
(731) ZSITA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madlovits Péter, Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); adagolók [gép-
részek]; ajtónyitó- és záró szerkezetek, hidraulikus [géprészek].

9 Villamos, egyéb mérõ-, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti) készü-
lékek; automatikus kormányberendezések jármûvekhez; benzin-
szintjelzõk; feszültségszabályozók jármûvekhez.

11 Világító-, fûtõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések; fényszórók
gépkocsikhoz; irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, lámpák gép-
kocsik irányjelzõihez.

12 Jármûvek; szárazföldi, közlekedési eszközök; abroncskari-
mák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; biztonsági heve-
derek jármûülésekhez.

(210) M 09 03328 (220) 2009.11.16.
(731) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03329 (220) 2009.11.16.
(731) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03330 (220) 2009.11.16.
(731) Acquisitor Kft., Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve férfi és nõi alsónemûk; cipõk;
kalapok; nyakkendõk; ingek; blúzok; kesztyûk; papucsok; pólók;
pulóverek; fürdõruhák, csecsemõ- és babakelengyék; jelmezek;
övek; pizsamák; bõrruházat; sálak; sportruházat; zoknik; haris-
nyák.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, kereskedelmi franchise
bolthálózatok és raktárbázisok üzemeltetése; marketing- és rek-
lámtevékenység.

(210) M 09 03338 (220) 2009.11.17.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) COLOR PONT
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.

4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 03340 (220) 2009.11.17.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KOLOR PONT
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.

4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 03436 (220) 2009.11.24.
(731) Novatel Wireless, Inc., San Diego (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MIFI
(511) 9 Telekommunikációs berendezések, telefonok; vezeték nél-

küli távközlési eszközök, hálózatirányítási szoftver hang- és adat-
hálózathoz; GPS-rendszerek és eszközök alkatrészei; navigációs
és helymeghatározó berendezések; számítógépes szoftver, hard-
ver és förmver; elektronikus eszközök vagy azok szoftvere adat
és/vagy hang továbbítására vezeték nélküli vagy vezetékes háló-
zatban; vezeték nélküli adatmodemek, hordozható útvonalválasz-
tók (routers), kézi vezeték nélküli modemek és routerek, PC-kár-
tyák és vezeték nélküli átjárók terminálok összekötésére számító-
gépes hálózaton, rádión vagy vezetékes hálózaton keresztül; ve-
zeték nélküli beágyazott modem modulok; számítógépes szoftver
vezeték nélküli modemekhez, hordozható routerekhez és vezeték
nélküli átjárókhoz terminálok összekötésére számítógépes háló-
zaton, rádión vagy vezetékes hálózaton keresztül; vezeték nélküli
hírközlési eszközök vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások
nyújtása egy vagy több eszközhöz; hordozható számítógépes
hálózati routerek, kézi vezeték nélküli számítógépes hálózati rou-
terek.

38 Távközlési szolgáltatások, telefon, email, fax, adat és háló-
zati továbbítási szolgáltatások; távközlési hálózatok, rendszerek
és berendezések bérbeadása, bérlése és lízingelése; adatcsere
szolgáltatások; adatátvitel távközlés útján; üzenetközvetítési
szolgáltatások, hangposta szolgáltatások; adat hálózati szolgálta-
tások; internet- vagy adatbázis-hozzáférés vezeték nélküli táv-
közlés útján; navigációs rendszerek nyújtása távközlés útján; di-
gitális zene hozzáférés és szolgáltatás internet, távközlés vagy
adatbázis útján; videokonferencia és videotelefon szolgáltatások;
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keresõprogramok mûködtetése; számítógépes üzenet, adat és
képtovábbítás; számítógépes távközlési szolgáltatások; elektroni-
kus postaszolgáltatások; a fentiekre vonatkozó információszol-
gáltatás; vezeték nélküli távközlési szolgáltatások; hozzáférési el-
lenõrzési szolgáltatások, virtualizáció, azonosítás, távoli asztal
megoldások, távoli hozzáférési üzleti szolgáltatások, virtuális
magánhálózat, SSL, adatvédelmi kódolás; titkosírás, tanúsító ha-
tóság, azonosítás kezelés, biztonságos web-szolgáltatás, tarta-
lomszolgáltatás, virtuális asztal szolgáltatások, email-szolgáltatá-
sok, szociális hálózati szolgáltatások, hely- és helyzet-meghatáro-
zási szolgáltatások és vezeték nélküli egészségügyi szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 03455 (220) 2009.11.26.
(731) Vas Népe Reklám-Propaganda és Kiadói Bt.,

Szombathely (HU)
(740) dr. Forstóber Gábor ügyvéd, Szombathely

(546)

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

(210) M 09 03457 (220) 2009.11.26.
(731) EST Media Group Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fillinger György, Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ezeröcsi
(511) 35 Rádiós reklámozás, online hirdetõ tevékenység számítógé-

pes hálózaton.

38 Rádióadás.

(210) M 09 03462 (220) 2009.11.26.
(731) Dr JuGa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Uszodavíz és gyógyfürdõvíztisztító-, kezelõ-, és karbantar-
tó vegyszerek.

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

5 Uszodamedence és fürdõmedence víz-, és fertõtlenítõ ké-
szítmények.

42 Kozmetikai kutatás.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 09 03463 (220) 2009.11.26.
(731) Ördög Ferenc, Ráckeresztúr (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Manna Milu
(511) 5 Vitaminkészítmények; gyógynövények; nyomelemkészít-

mények emberi és állati fogyasztásra.

30 Ízesítõszerek, továbbá ételízesítõ; tea készítmények.

35 Kereskedõ ügyletek, reklám- és marketingtevékenység.

(210) M 09 03483 (220) 2010.01.18.
(731) Tóth Sándor Csaba, Úrkút (HU)

(541) REÁL AUTÓSISKOLA
(511) 41 Felnõttképzés: „B”, „A”, „A1”, „A korl”, „M” kategóriás

jármûvezetõk elméleti és gyakorlati képzése.

(210) M 09 03513 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03514 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03515 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03516 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03517 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök,
számítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-

gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03521 (220) 2009.12.03.
(731) Karsztvíz Kft., Oroszlány (HU)

(541) WÍZZ
(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 09 03522 (220) 2009.12.03.
(731) AMARETTI Cukrászati Termelõ és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kaszás Tamás, Zsidai & Szekfû Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 03523 (220) 2009.12.03.
(731) Demex-Trade Kft., Budapest (HU)

(541) DonDeme
(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.

(210) M 09 03524 (220) 2009.12.03.
(731) Lin Xianzhong, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03527 (220) 2009.12.03.
(731) Tóth József, Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MOREX
(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; folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, füzetek,
hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, írásminták, ké-
pek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõla-
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pok, magazinok, revük [idõszaki lapok], naptárak, naptárak letép-
hetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok oktatási eszközök, a készülékek kivételével, pla-
kátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok, értesí-
tések [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk], újságok, üdvöz-
lõlapok/kártyák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, becslés keres-
kedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szol-
gáltatások beszerzése] mások számára, eladási propaganda má-
sok számára, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügy-
nökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közlemények
átírása közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyle-
tekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból, on-line hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], pi-
aci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árössze-
vetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommuni-
kációs médiában kiskereskedelmi célokból, áruminták terjeszté-
se, árverés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszö-
vegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek,
sajtófigyelés, számítógépes nyilvántartások kezelése, szövegfel-
dolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [te-
lefonon el nem érhetõ személyeknek], tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból, újságelõfizetések intézése mások számára,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszerve-
zési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, vá-
sárlási megrendelések ügyintézése.

(210) M 09 03528 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT2
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03529 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03530 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT6
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03565 (220) 2009.12.08.
(731) Capital Golden Kft., Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 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; mindezek olasz import-
ból származnak.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok; mindezek olasz importból származnak.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mindezek olasz import-
ból származnak.

(210) M 09 03586 (220) 2009.12.09.
(731) Karmapa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vincze Gergely, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03619 (220) 2009.12.11.
(731) Rexall Sundown, Inc. (Florida államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) Osteo Bi-Flex
(511) 5 Vitaminok, ásványi anyagok, táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 03621 (220) 2009.12.11.
(731) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., Beijing,

P.R. China (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép perifériák; digitalizáló táblák (a szavak és kínai
jelek az érintõ képernyõre kézírással való bevitelére szolgáló ter-
mékek); grafikus beviteli táblák (beviteli berendezés számítógé-
pes grafikai célokra); digitalizáló táblák számítógépekhez; grafi-
kus táblák számítógépekhez; számítógépes adatbeviteli terminá-
lok; központi feldolgozóegység (CPU); számítógépek; sebesség
ellenõrzõ berendezések jármûvekhez; felvett számítóges progra-
mok; kamkoderek; szövegszerkesztõk; felvett számítógép mû-
ködtetésû programok; felvett számítógép szoftverek; elektronikus
tollak; számítógép monitorok; számítógép egerek; nyomtatók
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számítógépes alkalmazásra; lapolvasók; elektronikus zseb fordí-
tógépek; számítógépes notebook-ok; készenléti regiszterek;
elektronikus ajtónyitó egységek; idõ regisztráló szerkezetek;
lyukkártyás berendezések; telefon berendezések; grafikus rajzgé-
pek; hordozható elektronikus könyv olvasók; az utakon használ-
ható monitorok; emberi arc felismerõ berendezés; hordozható te-
lefonok; kézi adó-vevõk.

(210) M 09 03625 (220) 2009.12.10.
(731) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társaság., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, 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).

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.

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.

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, 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.

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.

35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03626 (220) 2009.12.10.
(731) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társaság., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, 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).

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.

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.

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, 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.

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.

35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03629 (220) 2009.12.14.
(731) Moneywheel Capital Inc, Panama (PA)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 09 03636 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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 áruelosztóberendezések 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; acélgyapot; 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03637 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) FEM HÁROM
(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 03639 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) FEM3
(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.

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; acélgyapot; 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03641 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) Boszorkánykonyha
(511) 35 Televíziós mûsorok reklámozása, illetve promóciója.

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 03644 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szívhez szól a nóta
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03648 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Diridári TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés.

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

(210) M 09 03649 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03652 (220) 2009.12.15.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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 áruelosztóberendezések 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03654 (220) 2009.12.15.
(731) Örömzene Alapítvány, Zalaszentgyörgy (HU)

(541) Gyertyafény kórus
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 03665 (220) 2009.12.16.
(731) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kántor Attila, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Raiffeisen Rendszeres Megtakarítási Program
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda mások számára; rádiós reklámozás; reklám-
anyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszö-
vegek publikálása; számlakivonatok összeállítása; televíziós rek-
lámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügy-
letek; betegségbiztosítás; biztosítási ügynöki tevékenység; bizto-
sítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi infor-
mációk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyúj-
tás; életbiztosítás; telebank szolgáltatások; terhelõkártya-szolgál-
tatás.

(210) M 09 03666 (220) 2009.12.16.
(731) Yi Xiu Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Frey Julianna, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok; árusításhoz használatos katalógusok, cím-
kék, kártyák, csomagolópapírok, dobozok, zacskók, zsákok.

25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereske-
delmi üzletszervezés és üzletvezetés.

(210) M 09 03670 (220) 2009.12.16.
(731) Tiara Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csendes Ágnes, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok ( sörök kivételével).

(210) M 09 03674 (220) 2009.12.16.
(731) Arató Tamás, Újfehértó (HU)

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

(210) M 09 03681 (220) 2009.08.27.
(731) Zipcar Inc., Cambridge, Massachusetss (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) ZIPCAR
(511) 39 Utazások és szállítások intézése; szállítás lekötési szolgálta-

tások; gépjármû megosztási szolgáltatások; jármû bérlés; jármû-
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vek bérlésének intézése; jármû bérlés elõjegyzésével kapcsolatos
szolgáltatások; gépjármûvek idõleges használatának beosztása
tervezése, megszervezése, elõkészítése és biztosítása; az elõzõek-
kel kapcsolatos információk, tanácsadások és konzultációk.

(210) M 09 03712 (220) 2009.12.21.
(731) Target Kraszi Borászati Kft., Somlószõlõs (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03713 (220) 2009.12.21.
(731) BLOGTER.COM Nemzetközi Információszolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.

(210) M 09 03731 (220) 2009.12.17.
(731) Agárdi Ínyenc Korlátolt Felelõsségû Társaság, Agárd (HU)
(740) dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

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

(210) M 09 03735 (220) 2009.12.22.
(731) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Címkék nem szövetbõl; csomagolópapír; dossziék (papír-
áruk); füzetek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; le-
vélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak letéphetõ lapokkal,
efemeridák; nyomtatott órarendek, menetrendek; tolltartók; önta-
padó címkék; üdvözlõlapok/kártyák; zacskók csomagolásra pa-
pírból vagy mûanyagból.

21 Bögrék; fogkefék.

28 Babaágyak; babaházak; babaruhák; játékbabák; játékkár-
tyák; kirakók játékok [puzzle]; labdák labdajátékokhoz; társasjá-
tékok.

(210) M 09 03740 (220) 2009.12.22.
(731) Kes-Autó Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Közúti gépjármûvek; gépjármû karosszériák; pótkocsik;
közúti jármû alkatrészek.

35 Gépjármûvek és alkatrészeinek kereskedelme; motorkerék-
párok és alkatrészeinek kereskedelme; ügynöki nagykereskede-
lem; háztartási cikk nagykereskedelem; vegyes termékkörû nagy-
kereskedelem; piaci kereskedelem; nem bolti piaci kiskerekede-
lem; egyéb háztartási cikk kiskereskedelem.

37 Gépjármûjavítás, -karbantartás; motorkerékpár javítás,
-karbantartás.

39 Gépjármûkölcsönzés.

42 Máshova nem sorolható tudományos, mûszaki szakmai te-
vékenység.

(210) M 09 03758 (220) 2009.12.29.
(731) Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA)

(Duck Global Licensing Ltd), Hergiswil (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUCK POWER WHITE & BRIGHT
(511) 3 Tisztító-, fényesítõ-, súroló és csiszolószerek; lefolyótisztí-

tó-szerek; szappanok; mosószerek.

(210) M 09 03760 (220) 2009.12.30.
(731) Biomark Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

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.

(210) M 10 00006 (220) 2008.05.02.
(731) Promat UK Limited, Bracknell, Berkshire (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) FENDOLITE
(511) 17 Szigetelõanyagok; tûzmentesítõ anyagok; csomagoló, du-

gaszoló és lezáró anyagok.

19 Hang- és hõ- vagy tûzszigetelõ tulajdonságokkal rendelkezõ
és felületek burkolására szolgáló nem fém építõanyagok.
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(210) M 10 00011 (220) 2010.01.06.
(731) DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

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

Debrecen

(541) DERMA-ART
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztítószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cik-
kek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek).

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

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetarto-
zó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgál-
tatások.

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

(210) M 10 00079 (220) 2010.01.14.
(731) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) FLORIN
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, fõleg margarin.

(210) M 10 00082 (220) 2010.01.15.
(731) Vicai Olivér, Kalocsa (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) BIYOVIS
(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kozmeti-

kai szerek, hajmosó szerek.

5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; diétás anyagok; rostkoncentrátum; gyógyteák, herbateák;
vitaminkészítmények.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök; mágnesterápiás esz-
közök; derékövek, térdpántok gyógyászati használatra.

11 Levegõtisztító készülékek; víztisztító és szûrõ berendezé-
sek; egészségügyi berendezések.

35 Multilevel marketing üzleti szolgáltatások az egészség,
szépségápolás és táplálkozás terén; telefonos és postai megrende-
léses kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógusos kiskereskedel-
mi szolgáltatások valamint elektronikus kiskereskedelmi szolgál-
tatások; mindezek az általános árucikkek, nevezetesen tisztítósze-
rek, vízkõ eltávolítására szolgáló készítmények, szappanok,
gyógyszappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai bõrápoló
szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek, sminkeltávolító
termékek hajmosó szerek, fogkrémek, gyógyászati használatra
szolgáló egészségügyi készítmények, diétás anyagok, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, gyógyteák, vitaminké-
szítmények, gyógyászati készülékek és eszközök, mágnesterápiás
eszközök levegõtisztító készülékek, víztisztító és szûrõ berende-
zések, ékszerek, órák, fém kulcstartók, könyvek, tollak (irodai
cikkek), táskák, esernyõk, kulcstartók, névjegytartók (kártyatar-
tók), textil arctörülközõk, ruházati cikkek, ivólevek területén;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletvezetési konzultáció; üzlet-
szervezési tanácsadás.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; szakmai
képzés.
44 Egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások emberek részére.

(210) M 10 00085 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÉV HANGJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 10 00087 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A CÉG HANGJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 10 00088 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZERETEM A TESTEM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 10 00089 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00090 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 00091 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00104 (220) 2010.01.15.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 10 00105 (220) 2010.01.15.
(731) Tesco-Global Áruházak Zrt., dr. Somlai Tímea jogtanácsos,

Budaörs (HU)

(541) TESCO TRAVEL
(511) 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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00106 (220) 2010.01.15.
(731) Stork Élelmiszer Manufaktúra Bt., Szár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Fûszerek; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; kávépótló
szerek.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; egyéb alkoholmentes
italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

(210) M 10 00146 (220) 2010.01.20.
(731) Gál Ildikó, Gyõr (HU);

Ternyák Csaba, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00147 (220) 2010.01.20.
(731) Lin Weikai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(541) K.STAR
(511) 24 Ágy- és asztalnemûk.

(210) M 10 00157 (220) 2010.01.20.
(731) Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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 00158 (220) 2010.01.19.
(731) Hair-Line Kft., Törökbálint (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.

(210) M 10 00161 (220) 2010.01.21.
(731) Markó Pál, Kiskõrös (HU)
(740) Jankura János, Budapest

(541) HORDÓ GYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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(210) M 10 00165 (220) 2010.01.21.
(731) Doroszlay László, Üröm (HU);

Doroszlay Ivett, Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 10 00176 (220) 2010.01.21.
(731) 3.D.Racing Autósport Egyesület, Máriahalom (HU)
(740) Hermann Károly, Máriahalom

(546)

(511) 9 Film.

25 Ruházati cikkek.

35 Reklám.

41 Túra szervezése.

(210) M 10 00177 (220) 2010.01.22.
(731) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; bel-
sõ gumiabroncstömlõk; dísztárcsák (kerekekre); fékek jármûvek-
hez; futófelületek jármûvekhez (traktor típusú vagy lánctalpas);
futófelületek újrafutózáshoz; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi
lengéscsillapítók; gumiabroncsok; javítókészletek belsõ gumiab-
roncstömlõkhöz; jármû gumiabroncsok; jármûkerekek; kerék-
agyak jármûvekhez; kerékkiegyenlítõ súlyok; pneumatikus gumi-
abroncs köpenyek; szelepek jármûabroncsokhoz; tömlõnélküli
gumiabroncsok kerékpárokhoz.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás; gép-
kocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;
gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavító mûhelyek,
karbantartás; jármûjavítás; jármûvek karbantartása; jármûvek
tisztítása; gumiabroncs javítás; keréktárcsa javítás; gumiabroncs
felmérés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; raktározás,
tárolás; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása; gumiab-
roncs tárolás; kerék szállítás; gumiabroncs szállítás, kerék tárolás.

(210) M 10 00180 (220) 2010.01.22.
(731) Fitt-Lesz Wellness Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 29 Dió, feldolgozott, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcskon-
zervek; gyümölcssaláták; gyümölcs szeletkék, apró, halkonzer-

vek, hús, joghurt, kakaóvaj, kandírozott(cukrozott) gyümölcsök,
kefír, lekvár, levesek, mandula, darált sajtok, tej, tejes italok, fõ-
ként tejet tartalmazó, tejsavó, tejtermékek, tojások, tojáspor, vaj,
zöldségek, fõtt, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségsaláták.

30 Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cukorka-
áruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládéalapu italok, dí-
szek süteményekhez, fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, ízesítõszerek, jeges tea, jégkrémpor, kakaó, kakaó
alapú italok, kakaó tejesital, karamellák (cukorkák), kávé, kek-
szek, kenyér, ketchup, kétszersültek, kekszek, lisztek, étkezési,
liszttartalmú ételek, majonéz, mandulás cukrászkészítmények,
marcipán, méz, mustár, müzli, palacsinták, pizzák, piskóták, pu-
dingok, rizs, sós kekszek, spagetti sütemények, süteménypor, sü-
teménytészta(pép, formázható), sütésre szolgáló anyagok, élelmi-
szerek sütéshez, fõzéshez, szendvicsek, édesítõszerek, (természe-
tes-), tea, tea alapú italok, zsemlemorzsa, zsemlék.

32 Ásványvizek, ásványvizek(italok), alkoholmentes gyü-
mölcsitalok, alkoholmentes italok, gyümölcslevek, izotóniás ita-
lok, készítmények italok elõállításához, limonádék, paradicsom-
levek, szénsavas italok, szörpök italokhoz.

(210) M 10 00181 (220) 2010.01.22.
(731) AVANA Egyesület Bódi Ildikó címén, Salgótarján (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek; eszmecserék, tanácskozások; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások; versenyek szervezése (oktatás és
szórakoztatás); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [be-
mutatók, kiállítások]; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és le-
bonyolítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek ki-
adása, (nem reklámcélú); üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoz-
tatás); elõadómûvészek szolgáltatásai; filmszínházi elõadások;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; show-mûsorok; show-
mûsorok szervezése [impesszáriók szolgáltatásai]; színházi pro-
dukciók; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenés kabarék,
varieték; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 10 00182 (220) 2010.01.22.
(731) Maxlicit System Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00195 (220) 2010.01.25.
(731) Takáts Zoltán, Budapest (HU)

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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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 00196 (220) 2010.01.25.
(731) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

(541) Trófea Grill Étterem Rendezvényszervezés
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció.

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

43 Vendéglátás, élelmezés.

(210) M 10 00226 (220) 2010.01.27.
(731) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda,

Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok
(dzsemek), 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, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 10 00269 (220) 2010.02.02.
(731) Biopharma Kft., Kunfehértó (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) AWGE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; különö-

sen immunterápiás szerek, immunstimuláns szerek, rákellenes
gyógyszerek és rákellenes terápiás szerek.

(210) M 10 00273 (220) 2010.02.02.
(731) Károly Róbert Pincészet Kft., Gyöngyös (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 10 00290 (220) 2010.02.02.
(731) Cisz-Moll Mûvészeti Bt., Eger (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; bõrruhá-
zat; cipõfelsõrészek; cipõk kabátok; kalapok; kerékpáros öltöze-
tek; kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik pizsamák; pólók;
pulóverek; ruházat

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda mások számára;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; import-export ügynökségek; informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereske-
delmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; kirakatrendezés; on-line hirdetõi tevékenység számí-
tógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámidõ bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk be-
mutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;
áruminták terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügy-
nökségek; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tör-
delési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti menedzselés elõ-
adómûvészek részére; üzletszervezési tanácsadás; .

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvéte-
lezés; diszkók szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgálta-
tásai; fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi elõ-
adások; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése; fotóriportok ké-
szítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsön-
zése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és le-
bonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinók szol-
gáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgál-
tatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; mikrofilmezés; modellügynökségek mû-
vészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus
publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok szolgáltatása számí-
tógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádi-
ós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-
mûsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportverse-
nyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem rek-
lámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tör-
delési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezé-
se [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofilmezés; vi-
deofilmgyártás; videoszalagok vágása; világítóberendezések köl-
csönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene öszzeállítása;
zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klu-
bok.
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(210) M 10 00305 (220) 2010.02.03.
(731) Ruszkabányai Gitta, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Illatszerek kozmetikai cikkek, illóolajok; kozmetikai bõr-
ápoló szerek; szaunaméz (saját megnevezés); peeling készítmé-
nyek (saját megnevezés); kozmetikai pakolások; wellness csoko-
ládé (saját megnevezés); illóolajok szaunázáshoz (saját megneve-
zés).

41 Szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek; klubszolgáltatások; szabadidõs szolgáltatás nyújtása;
oktatás; oktatási tárgyú információk; gyakorlati képzés (szemlél-
tetés); elméleti és gyakorlati vizsgáztatás (oktatásban)(saját meg-
nevezéssel); versenyek szervezése; wellness programok szerve-
zése (saját megnevezés).

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;
szauna szolgáltatások; wellness szolgáltatások (saját megneve-
zés); aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
wellness szaktanácsadás (saját megnevezés); wellness szolgálta-
tások kialakításában szaktanácsadás (saját megnevezés); szauna-,
és wellness terek kialakításában szaktanácsadás (saját megneve-
zés); szaunázási módszerekben szaktanácsadás (saját megneve-
zés); szaunázásra épülõ rehabilitációban szaktanácsadás (saját
megnevezés).

(210) M 10 00377 (220) 2010.02.10.
(731) Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; ét-
kezési olajok és zsírok; bundás burgonyaszeletek; sültburgonya,
chips; zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; étkezési zsírok; spi-
rálburgonya; spirál chips.

43 Vendélátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); büfékocsi szolgáltatás; gyorséttermek; hordozható épületek
bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar;
étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 10 00379 (220) 2010.02.10.
(731) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(546)

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 10 00380 (220) 2010.02.10.
(731) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 10 00486 (220) 2010.02.16.
(731) Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HAJDU-megújuló energiával
(511) 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.

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

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

(210) M 10 00540 (220) 2010.02.18.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU);

Külügyminisztérium, Budapest (HU)

(546)

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

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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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.

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-
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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.

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.

38 Távközlés.

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

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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00570 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00571 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00572 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00573 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00604 (220) 2010.02.24.
(731) Demján Sándor, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Prima Primissima
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marke-

ting.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-,
mûvészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint az-
zal összefüggõ rendezvények szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális- és szakmai alapítványok mûködtetése és ezzel összefüggõ
bírálói tevékenységek.

(210) M 10 00605 (220) 2010.02.24.
(731) Demján Sándor, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marke-
ting.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-,
mûvészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint az-
zal összefüggõ rendezvények szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális- és szakmai alapítványok mûködtetése és ezzel összefüggõ
bírálói tevékenységek.

A rovat 114 db közlést tartalmaz.
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