
(210) M 07 04008 (220) 2007.11.30.
(731) Vinum Primatis Borászati Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Vinum Liturgicum
(511) 33 Borok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(210) M 08 02495 (220) 2008.08.04.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) TV4
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 00033 (220) 2009.01.07.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 359918 2008.07.10. PE

359917 2008.07.10. PE
359916 2008.07.10. PE

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

(541) PRO-RELIEF
(511) 3 Peru, 2008. július 10. 359916. sz. bejelentés alapján: nem-

gyógyászati szájápolószerek.

21 Peru, 2008. július 10. 359918 sz. bejelentés alapján: fogke-
fék.

(210) M 09 00288 (220) 2009.02.03.
(731) Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Orvosi praxisokkal összefüggõ kiskereskedelmi szolgálta-
tások, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ elõjegyzési és egyéb
praxishoz kapcsolódó szolgáltatások, elõjegyzési és praxislátoga-
tási kedvet fokozó és promóciós programok menedzselése, pra-
xishoz kötött promóciós akciók megszervezése, mûködtetése és
felügyelete, internetes és telefonos elõjegyzési szolgáltatás bizto-
sítása, praxisportál karbantartása és promotálása, a fenti szolgál-
tatásokkal kapcsolatos információs és tanácsadó szolgáltatások.

(210) M 09 02312 (220) 2009.08.07.
(731) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TRANS FOOD
(511) 43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgál-

tatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(210) M 09 02441 (220) 2009.08.25.
(731) JEKLOTEHNA-HUNGÁRIA Kft.,

Nyíregyháza-Sóstóhegy (HU)

(546)

(511) 32 Narancs ízû szénsavas üdítõital.

(210) M 09 02723 (220) 2009.09.24.
(731) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Petõfi víz
(511) 32 Vizek.

(210) M 09 02724 (220) 2009.09.24.
(731) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Petõfi borcsalád
(511) 33 Borok.

(210) M 09 02754 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLASSZ RÁDIÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zene összeállítása.
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(210) M 09 03034 (220) 2009.10.20.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ügyes Rejtvény Király
(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 09 03035 (220) 2009.10.20.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rejtvény Király
(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 09 03042 (220) 2009.10.20.
(731) Dobos József, Kisvárda (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03086 (220) 2009.10.26.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FunBike
(511) 12 Kerékpár.

(210) M 09 03169 (220) 2009.10.30.
(731) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(541) Népszabadság Magazin A kultúráról másképp.
(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 09 03170 (220) 2009.10.30.
(731) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, 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 09 03176 (220) 2009.11.02.
(731) Tendre Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok
számára.

(210) M 09 03255 (220) 2009.11.06.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használat-
ra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; ásványivíz-sók; diabetikus
kenyér; enzimkészítmények gyógyászati használatra; gyógyteák;
tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.
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(210) M 09 03256 (220) 2009.11.06.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használat-
ra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; ásványivíz-sók; diabetikus
kenyér; enzimkészítmények gyógyászati használatra; gyógyteák;
tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

(210) M 09 03257 (220) 2009.11.06.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használat-
ra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; ásványivíz-sók; diabetikus
kenyér; enzimkészítmények gyógyászati használatra; gyógyteák;
tejcukor (laktóz); vitaminkészítmények.

(210) M 09 03388 (220) 2009.11.20.
(731) Carp Love Kft., Csécse (HU)
(740) Kovács Krisztián, Budaörs

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, op-
tikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), élet-
mentõ és oktatóberendezések és felszerelések, tárolására, szabá-
lyozására vagy hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hangle-
mezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; nyomdabetûk;
klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; játékok, játékszerek.

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

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

(210) M 09 03435 (220) 2009.11.24.
(731) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GLAM LOOK
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 09 03458 (220) 2009.11.26.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek
nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez.

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

(210) M 09 03459 (220) 2009.11.26.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek
nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez.

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

(210) M 09 03464 (220) 2009.11.26.
(731) Lengyel Krisztián, Tass (HU)
(740) dr. Juhász Péter Pál ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önki-
szolgáló éttermek.
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(210) M 09 03535 (220) 2009.12.04.
(731) Herbio Trade Kft., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, különösen természetes növényi alapú
kenõcsök, krémek.
5 Gyógyászati készítmények és egészségügyi termékek,
gyógynövény tartalmú készítmények, gyógyteák, kenõcsök
gyógyszerészeti használatra, gyógynövényes krémek, növényi
kérgek gyógyszerészeti használatra, olajok gyógyászati haszná-
latra, tápanyag adalékok gyógyászati célokra, gyógyitalok, fõze-
tek gyógyszerészeti használatra, gyógynövényes kapszulák,
gyógynövényes tinktúrák, gyógynövénykivonatok, vitaminké-
szítmények.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcskivonatok, gyógynövényt
tartalmazó üdítõitalok.

(210) M 09 03538 (220) 2009.12.04.
(731) PLANTACO Kft., Budapest (HU)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Karácsonyi Béla

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Ken-S
(511) 1 Mûtrágyák és mûtrágya készítmények.

5 Növényvédõszerek, kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények, gombaölõ szerek, gyomirtószerek.

(210) M 09 03563 (220) 2009.12.04.
(731) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 03564 (220) 2009.12.04.
(731) DEKORA AJTÓSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Csomád (HU)
(740) dr. Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AJTÓHÁZ
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 03573 (220) 2009.12.08.
(731) Casio Computer Co.,Ltd.(Casio Keisanki Kabushiki Kaisha),

Shibuya-ku, Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus számológépek; tudományos elektronikus szá-
mológépek; szoftver tudományos elektronikus számológépekhez;
számológépek; táblázatos számológépek; számlázógépek; nyom-
tató asztali számológépekhez; elektromos számológépek; pénz-
tárgépek; elektronikus pénztárgépek; pénztárgépek, úgy mint kár-

tyaelfogadó terminálok és szoftver kártyaelfogadó rendszerek;
kézi terminálok, úgy mint mobil adat terminálok; szkennerek kár-
tyaelfogadó rendszerekhez; elektromos szótárak; alkatrészek és
tartozékok elektronikus szótárakhoz; számítógépes szoftver
elektronikus szótárakhoz; letölthetõ elektronikus szótárak; me-
móriakártyák elektronikus szótárakhoz; CD-ROM-ok elektroni-
kus szótárakhoz; elektronikus címke nyomtatók; szalagkazetták
címkenyomtatókhoz; lemezcím nyomtatók; digitális kamerák;
nyomtatók digitális kamerákhoz; számítógépes programok digi-
tális kamerákhoz; alkatrészek és tartozékok digitális kamerákhoz;
tartók digitális kamerákhoz; elemek digitális kamerákhoz; elem-
töltõk digitális kamerákhoz; vetítõk; vetítõk, úgy mint multimé-
dia videó vetítõk képek, hang és adatok továbbá elõadás továbbí-
tására és lejátszására, nevezetesen képek és hangok továbbítására
és lejátszására szolgáló készülékek; rat kamerák; adatterminálok
vetítõkhöz; vetítõkhöz való konnektorok; elektronikus személyi
adattárolók; PDA-k; kézi személyi számítógépek; részek és alkat-
részek PDA-hoz; személyi számítógépek; számítógépek hardver
összetevõk és számítógépes perifériák; számítógépes nyomtatók;
számítógépes szoftver; számítógépes szoftver személyi számító-
géphez amivel adatcsere hozható létre személyi számítógép és ka-
róra között vagy egy digitális kamera és más elektronikus készü-
lék és eszköz között; folyadékkristályos TV rendszerek; navigáci-
ós rendszerek és készülékek; autós navigációs rendszerek és ké-
szülékek; mobiltelefonok; részek és alkatrészek mobil telefonok-
hoz; rádiós személyhívók; rádiók; CD lejátszók; készülékek hang
és kép felvételére, továbbítására vagy lejátszására; mûsoros zenei
lemezek; mûsoros video lemezek; mozifilmek; elõre felvett mû-
soros adathordozók, úgy mint elektronikai eszközök, mágnesle-
mezek, mágnes szalagok, félvezetõ memóriák, optikai lemezek,
mágneses optikai lemezek, CD-ROM-ok és mûsoros zenei
DVD-k; elõre felvett mûsoros adathordozók, úgy mint elektroni-
kai eszközök, mágneslemezek, mágnes szalagok, félvezetõ me-
móriák, optikai lemezek, mágneses optikai lemezek, CD-ROM-
ok és képi, animációs és mozgó képes DVD-k; elektronikai eszkö-
zök és CD-ROM-ok automata elõadó programmal elektronikus
zenei eszközökhöz; kommunikációs hálózaton keresztül letölthe-
tõ zenék; letölthetõ zenei oldalak; kommunikációs hálózaton
keresztül letölthetõ képek; gramofon lemezek; diafilmek; ele-
mek; adapterek; fejhallgatók; erõsítõk; hangosbeszélõk; mikrofo-
nok elektronikus zenei készülékekhez; fénymásoló gépek; fax
továbbító és fogadó készülékek; üres videó kazetták és audió
kazetták; fényképezõ eszközök és készülékek; filmipari eszközök
és készülékek; optikai eszközök és készülékek; telekommuniká-
ciós berendezések és készülékek; elektronikus gépek, berendezé-
sek és ezek tartozékai.

14 Karórák; részek és tartozékok karórákhoz; órák; részek és
tartozékok órákhoz; elektronikus órák; részek és tartozékok elekt-
ronikus órákhoz; független rádióvezérlésû órák; karórák amik
adatokat képesek továbbítani és fogadni PDA-ról vagy személyi
számítógéprõl; napelemes elektronikus karórák és órák; adatban-
kos funkcióval ellátott elektronikus karórák és órák; karóra szíjak;
óra- és óragyártással kapcsolatos dolgok; stopperórák; fociórák.

15 Elektronikus zenés billentyûzetek; elektronikus zongora;
elektronikus hangszerek; részek és alkatrészek elektronikus hang-
szerekhez; állvány elektronikus hangszerekhez.

(210) M 09 03598 (220) 2009.12.09.
(731) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém támasztólétrák, fémlétrák, fémlétrák könyvtárakba,
fémdobozok, biztonsági pénzszekrények, fémcsavarok, fém
anyacsavarok, fémszegecsek, fémszögek, csapszegek, fém csa-
varalátét, fémláncok, fémzárak (nem elektromos), fémkulcsok,
ajtózárak, ajtóreteszek bilincsek, aranyforrasztó, fém rudak ke-
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ményforrasztáshoz és hegesztéshez, keményforrasz ötvözetek,
ezüstforrasztó, forgóasztalok rakodáshoz.

11 Jégtartó dobozok (nem hordozhatók), jégszekrények; gáz-
égõk, gázcsapok, gázégõk kempingezéshez, grillezõk, malátapör-
kölõ gépek, lávakövek barbecue grillekhez, izzószálas égõk, hid-
rogénégõk, csíraölõ égõk, petróleumégõk, petróleumtüzelésû
hordozható kemencék fõzéshez, acetilén gázégõk, alkoholos-
égõk, olajégõk, hordozható agyagkemencék fõzéshez, készülé-
kek húsok füstöléséhez, benzinégõk; vécékagylók, piszoárok; zu-
hanyok, zuhanyfülkék, mosdókagylók (egészségügyi berendezés
részei), mosdóállványok fürdõkádak, fürdõkád garnitúrák, elõre
gyártott fürdõszobák, fürdõszobai szerelvények, gõzölõ eszközök
háztartási használatra, szaunák háztartási használatra; gázkazá-
nok, gázbojlerek, gáztûzhelyek, bojlerek háztartási használatra,
kandallók huzatszabályzók fûtéshez, ágymelegítõk, radiátorfede-
lek, radiátortetõk, radiátorok, petróleum kályhák, széntüzelésû
kályhák, vízforralók, berendezések légfûtéshez, kazánok légfû-
téshez, vízmelegítõk, berendezések melegvíz-fûtéshez, berende-
zések gõzfûtéshez, tûzálló edények; gázhûtõk, hûtõgépek, hûtõ
párologtatók/szárítók, hûtõtornyok, hûtõtartályok, fagyasztók,
légkondicionálók; szellõzõk, ventilátorok szellõzõkhöz; gázlám-
pák, gázharisnyák, haranglámpák, gömb alakú lámpaburák, lám-
paernyõtartók lámpafelfüggesztõ horgok, lámpafoglalatok, ref-
lektorok, lámpaüvegek; szennyvíz kezelésére szolgáló tartályok
háztartási használatra, tûzcsapok, 3 darabból álló szétválasztó tar-
tályok, csepegtetõk (öntözési tartozékok), vízcsapok, vízvezetéki
csövek egészségügyi berendezésekhez, ivó kutak, ürülék kezelé-
sére szolgáló berendezések, dísz kutak, napkollektorok (fûtés);
kerékpárlámpák, lámpák gépkocsikhoz, reflektorok gépkocsik-
hoz, irányjelzõ lámpák gépkocsikhoz, vakítás-gátló készülékek
gépkocsikhoz (lámpatartozékok), fagymentesítõk gépkocsikhoz,
légkondicionálók gépkocsikhoz, fényszórók gépkocsikhoz, szel-
lõzõ (légkondicionáló) berendezések és készülékek gépkocsik-
hoz, fûtõberendezések gépkocsikhoz; kerékpár-fényszórók; öntö-
zõgépek mezõgazdasági célokra; gázmosó, gáztisztító berendezé-
sek, légfertõtlenítõk, légtisztító készülékek és gépek, levegõszag-
talanító készülékek, vízfertõtlenítõk, víztisztító készülékek, szik-
kasztó berendezések élelmiszerekhez, szerves anyagokhoz, ital-
hûtõ berendezések jégkészítõ gépek és berendezések; utcai lám-
pák, biztonsági lámpák földalatti használatra, csíraölõ lámpák
légtisztításhoz, neonlámpák, dinamólámpák, kisülõ lámpák és
tartozékaik, izzószálas lámpák és tartozékaik, ultraibolya sugár-
zók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra, csíraölõ lámpák,
csillárok, vízfelszíni lámpák, hidrogénlámpák, akváriumi világí-
tótestek, spot-lámpák, ívlámpák, biztonsági lámpák, búvárlám-
pák, ledes-égõk ünnepi díszítéshez, infravörös lámpák, zseblám-
pák világításhoz halcsalogató lámpák, mennyezetvilágítás, elekt-
romos fények karácsonyfákhoz, állólámpák, fényszórók (pásztá-
zó), mesterséges napelemes lámpák, fényszórók (reflektorok),
fénycsövek, zseblámpák; hajszárítók, szobai hûtõberendezések
háztartási használatra elektromos (melegítõ)takarók nem gyógyá-
szati célokra, elektromos melegítõpárnák nem gyógyászati célok-
ra, elektromos hûtõgépek, elektromos hûtõ kirakatok, vitrinek;
elektromos tûzhelyek, elektromos lábmelegítõk (muffok), elekt-
romos magasnyomású serpenyõk kukták (elektromos), elektro-
mos ostyasütõk, elektromos eszközök joghurt készítéséhez, elekt-
romos cumisüveg-melegítõk, elektromos kazánok, elektromos
kávészûrõk, elektromos kávéfõzõ-gépek, elektromos olaj sütõk,
elektromos kõszén ejetorok, elektromos ágynemûk, elektromos
lábmelegítõk, elektromos sütõk, elektromos kemencék háztartási
használatra, elektromos melegítõ szõnyegek, mikrohullámú sü-
tõk, ágymelegítõk.

(210) M 09 03601 (220) 2009.12.09.
(731) Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) DSP granulátum
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(210) M 09 03609 (220) 2009.12.10.
(731) ATC-TRADE ZRt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

(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; akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöl-
tõk; elemek, elektromos; zseblámpaelemek.

(210) M 09 03638 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) Csajban nagy!
(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 03656 (220) 2009.12.15.
(731) KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztõ és Vagyonkezelõ Zártkörû

Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Balázs Péter, Szeged

(541) MIÉNK-Magyar Innovatív Építõipari Nyílt
Klaszter

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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 03658 (220) 2009.12.15.
(731) Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG,

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

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari célokra használt vegyi termékek, beleértve a mosó- és
tisztítószerek adalékanyagait, beleértve az ipari célokra használt
tisztítószereket.
3 Mosó- és fehérítõszerek, tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és
zsíreltávolító- és csiszolószerek; nagyhatású tisztítószerek, uni-
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verzális tisztítószerek, a vízkõ, szappan, rozsda, festék és egyéb
lerakódások és anyagmaradékok eltávolítására szolgáló szerek
mosogatószerek.

5 Fertõtlenítõszerek; tisztítószerek.

(210) M 09 03659 (220) 2009.12.15.
(731) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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).

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

(210) M 09 03660 (220) 2009.12.15.
(731) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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).

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

(210) M 09 03661 (220) 2009.12.15.
(731) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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).

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

(210) M 09 03662 (220) 2009.12.15.
(731) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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).

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

(210) M 09 03663 (220) 2009.12.15.
(731) Berlin-Chemie/A. Menarini Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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).

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

(210) M 09 03671 (220) 2009.12.16.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) ICE GOLD
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 09 03676 (220) 2009.12.17.
(731) VITAPRESS KFT, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(541) MÁJUS 1.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Alkoholmentes italok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 03682 (220) 2009.06.26.
(731) ACO Technologies plc, Shefford (GB)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) QMAX
(511) 17 Nem fémbõl készült csõkötések.

19 Nem fémbõl készült építõ- és mélyépítõanyagok és alkatré-
szek csatornarendszerekhez; csatornarendszerek és berendezé-
sek; szennyvízcsatornák; szennyvízcsatorna szelvények; rácsok;
szerkezeti részek, alkatrészek és szerelvények csatornarendsze-
rekhez.

(210) M 09 03689 (220) 2009.12.18.
(731) Culinaris Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(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 09 03752 (220) 2009.12.28.
(731) Kürthy István, Budapest (HU);

Kürthi István, Budapest (HU)

(541) ROBUST
(511) 28 Testnevelési és sportcikkek beleértve a fitnesz gépeket és

fitnesz berendezéseket is.

(210) M 09 03761 (220) 2009.12.30.
(731) Aventisub II Inc., Greenville, Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 10 00003 (220) 2010.02.04.
(731) Antalné Putnik Judit, Dunakeszi (HU)

(541) Lúgoska
(511) 5 Étrendkiegészítõ tabletta.

(210) M 10 00007 (220) 2010.01.05.
(731) IPH Group Hübers GmbH, Hamminkeln (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 10 00017 (220) 2010.01.06.
(731) Unilever N. V., Rotterdam (NL)
(300) 1191823 2009.11.11. BX
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, fagyasztott cukrászsüte-
mények.

(210) M 10 00019 (220) 2010.01.07.
(731) Dr. Fitnesz Sportszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pál Attila, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 10 00022 (220) 2010.01.07.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 10 00027 (220) 2010.01.08.
(731) Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, adóbevallások elkészítése, piaci tanulmányok, segít-
ségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez, szakvéleményadás gazdasági ügyek-
ben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzlet-
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szervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, adóval kapcsolatos becslések, bankügyletek, finanszírozási
szolgáltatások, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingat-
lankezelés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzügyi elemzé-
sek pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
tanácsadás.

45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, do-
mén nevek lajstromozása, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás
képviselet jogvitákban, közvetítés személyek közötti vitákban,
számítógépes szoftver engedélyezése, szellemi tulajdon licencek
adása, szerzõi jogok kezelése, választottbírósági szolgáltatások.

(210) M 10 00028 (220) 2010.01.08.
(731) Lakatos, Köves és Társai Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, adóbevallások elkészítése, piaci tanulmányok, segít-
ségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez, szakvéleményadás gazdasági ügyek-
ben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, adóval kapcsolatos becslések, bankügyletek, finanszírozási
szolgáltatások, információk nyújtása biztosítási ügyekben, ingat-
lankezelés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, pénzügyi elemzé-
sek pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
tanácsadás.

45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, do-
mén nevek lajstromozása, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás
képviselet jogvitákban, közvetítés személyek közötti vitákban,
számítógépes szoftver engedélyezése, szellemi tulajdon licencek
adása, szerzõi jogok kezelése, választottbírósági szolgáltatások.

(210) M 10 00029 (220) 2010.01.08.
(731) Baolong Autótechnikai Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Szárazföldi jármûvekhez elektronikai termékek, különösen
autóhifi, riasztó, központi zár, parkolási érzékelõk, tolatóradar,
tolatókamera, kijelzõk, ablakemelõk, elektromos kürt, GPS navi-
gációs készülékek, autóantennák.

12 Gépjármûvek alkatrészei és felszerelési cikkei.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák a szárazföldi jármûvekhez kapcsolódó
elektronikai termékek, alkatrészek és felszerelési cikkek vonatko-
zásában.

(210) M 10 00031 (220) 2010.01.08.
(731) Balogh Levente, Kecskemét (HU)
(740) dr. Bozóky Imre, Kecskemét

(541) HUNGO
(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.

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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00032 (220) 2010.01.07.
(731) Babainfo Bt., Szentendre (HU)
(740) dr. Göndör Éva, Göndör Ügyvédi Iroda, Gyõr

(591)

(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.

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

(210) M 10 00033 (220) 2010.01.11.
(731) Mc’Donald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware 19808 (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) McWRAP
(511) 30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertés-

húsos szendvicsek, halas szendvicsek, csirkehúsos szendvicsek;
kétszersültek, kenyér, sütemények, kekszek, csokoládé, kávé, ká-
véhelyettesítõk, tea; mustár; zabliszt; tészták; szószok; fûszerek;
cukor.
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(210) M 10 00034 (220) 2010.01.11.
(731) Medion Kiadó Kft., Budapest (HU)

(541) HelloBaby! Babát tervezõk magazinja
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek, prospektusok, plakátok, nyomta-
tott publikációk, oktatási anyagok.

41 Nevelés; szakmai képzés, elektronikus deszktop kiadói te-
vékenység, könyvek és folyóiratok papír alapú és elektronikus on-
line kiadása, online elérhetõ, nem letölthetõ elektronikus publiká-
ciók, sport- és kulturális tevékenységek, szórakoztatás, akadémi-
ák (oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(210) M 10 00052 (220) 2010.01.13.
(731) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Zsolt, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 10 00056 (220) 2010.01.13.
(731) Jégbüfé Kft., Budapest (HU)

(541) JÉGBÜFÉ
(511) 43 Vendéglátás, büfé, kávéházak, vendéglátóipar, cukrász és

pékipari termékek gyártása, fagylaltok, parfék, sütemények, goff-
ry készítése.

(210) M 10 00070 (220) 2010.01.14.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Érj el sokat, élj mértékletesen, adj vissza környeze-
tednek.

(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 szoftvertervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00078 (220) 2010.01.14.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Dr. Nagy
(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), gyomírtó szerek (herbici-
dek).

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

(210) M 10 00080 (220) 2010.01.14.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ, (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
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; papírioari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00081 (220) 2010.01.14.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) BLIKK NÕK A MI TITKUNK
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ, (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
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; papírioari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00084 (220) 2010.01.15.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(541) BLIKK NÕK Otthon & Kert
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
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.
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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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00107 (220) 2010.01.15.
(731) H-Conference Bt., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 38 Távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval
/WIFI kapcsolat, skype kapcsolat létrehozása/, üzenetek továbbí-
tása számítógépek segítségével, üzenetküldõ készülékek bérlete.

41 Konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; fordítói, tolmácsolási, hostess, idegenvezetõi szol-
gáltatások; tárgyalásokhoz és konferenciákhoz szükséges beren-
dezések, prezentációs eszközök biztosítása, kölcsönzése; konfe-
renciasátor, színpad, színpadi- és rendezvény díszletek, hang- és
fénytechnika kölcsönzése, telepítése; mûsorvezetõi, moderátori,
riporteri szolgáltatások; hangstúdiók szolgáltatásai, jegyzõköny-
vi hangrögzítés, rendezvény hangrögzítés, videofelvétel készítés
CD és DVD lemez készítés, hangfelvételek kölcsönzése; oktatás,
továbbképzés, betanítás, tréningek; szórakoztatás.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére; rendezvénybiztosítás biztonsági személyzettel; konfe-
rencia lehallgatása elleni technikai védelem biztosítása; mások ál-
tal egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társa-
dalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00110 (220) 2010.01.18.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Gábor, Dr. Németh Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 00113 (220) 2010.01.18.
(731) Gláser Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklám-
ügyek; internetes kereskedelmi szolgáltatások.

37 Építkezések; építõipari szakipari munkák; építési javítások;
építkezések felügyelete; építõipari bonyolítások.

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

(210) M 10 00160 (220) 2010.01.21.
(731) SL-Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(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 00162 (220) 2010.01.21.
(731) HOYA LENS HUNGARY Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai len-
csék; optikai üvegek; optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak);
napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szem-
üveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

35 Rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanya-
gok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklá-
mozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirde-
tõ ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi
vagy iparvállalatok irányításában.

(210) M 10 00164 (220) 2010.01.21.
(731) Multi Lingua Fordító és Tolmács Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Éva ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00171 (220) 2010.01.21.
(731) Fügi László, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)
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(511) 6 Raktárberendezések és -rendszerek, tároló és rendezõ ter-
mékek fémbõl; raklapos-, görgõs- és gumitároló állványok, kézi-
raktári-, galériás-, csavaros-, klipszes- és akasztós polcrendsze-
rek; tárolódobozok, billenõ-, fedeles-, fiókos dobozok, ezekhez
tartozó fali- vagy állványos tartó szerkezetek; üzleti berendezések
és -polcrendszerek, fali- és falsínes polcok, kínáló állványok, gon-
dolák, krómcsöves berendezések, fémlapos-, dróttálcás- és csõlá-
bas polcok; irattári berendezések, könyvespolcok, könyvtáma-
szok kartotéktartó tolókocsik, tolókocsik; mûhelyberendezések,
szerszámtartó falak, perforált lemezes tároló falak, préselt leme-
zes doboz tárolók; polcos-, állványos-, dobozos rendszerek; falsí-
nes-, konzolos-, polcos-, perforált hátlapos rendszerek állványok-
kal, speciális és univerzális tartók; háztartási falsínes-, konzolos-,
klipszes- vagy állványos polcok fémbõl, krómcsõbõl, gardrób-,
éléskamra-, könyvtároló-, barkácsmûhely-, tárolóhelyiségek
fémbõl készült berendezései.

20 Raktárberendezések és -rendszerek, tároló és rendezõ ter-
mékek fából és mûanyagból; raklapos-, görgõs- és gumitároló áll-
ványok, kéziraktári-, galériás-, csavaros-, klipszes- és akasztós
polcrendszerek; tárolódobozok, billenõ fedeles-, fiókos dobozok
ezekhez tartozó fali- vagy állványos tartó szerkezetek; üzleti be-
rendezések és - polcrendszerek, fali- és falsínes polcok, próbaba-
ba- és kínáló állványok, gondolák, üveg-, mûanyag-, fa-, bútorlap
polcok; irattári berendezések, könyvespolcok könyvtámaszok;
mûhelyberendezések, szerszámtartó falak, tároló falak, doboz tá-
rolók; polcos-, állványos-, dobozos rendszerek; háztartási állvá-
nyos polcok üvegbõl, fából, bútorlapból; gardrób, éléskamra,
könyvtároló, barkácsmûhely, tárolóhelyiságek nem fém berende-
zései.

35 Raktári-, üzleti-, irattári-, könyvtári-, háztartási tároló- és
rendezõ termékek kis- és nagykereskedelme interneten is, reklá-
mozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák.

(210) M 10 00172 (220) 2010.01.21.
(731) Formula 3000 Autóalkatrész Ker. Bt., Letenye (HU)

(541) MOLYSLIDE
(511) 7 Katalizátorok; szûrõk (gépek vagy motorok részei).

12 Fékpofák jármûvekhez; dísztárcsák [kerekekre]; fékek jár-
mûvekhez.

25 Ruházat, ruhanemûk, pólók, nadrágok, mellények.

(210) M 10 00174 (220) 2010.01.21.
(731) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba, Budapest

(541) HERZ KABEL
(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.

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 00175 (220) 2010.01.21.
(731) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba, Budapest

(541) HERZ CABLE
(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.

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 00186 (220) 2010.01.22.
(731) Bakonyi-Kiss Attila 100%, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 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.

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 nevezertesen 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 00187 (220) 2010.01.25.
(731) Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)
(740) Kóber Ferenc, Budapest

(541) Ölelõ
(511) 33 Bor.

(210) M 10 00188 (220) 2010.01.25.
(731) Lévai Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Fábián Titusz, Dr. Fábián Titusz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 10 00192 (220) 2010.01.25.
(731) Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAGYARORSZÁG LOVAS FÕVÁROSA
(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.

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

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

(210) M 10 00193 (220) 2010.01.25.
(731) Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ORSZÁG LOVAS FÕVÁROSA
(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.

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

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

(210) M 10 00203 (220) 2010.01.25.
(731) Inernational Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágnesesen kódolt kártyák (mágneskártyák); mágneses
csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló kártyák; kó-
dolt és/vagy mágneses bankkártyák.

16 Nyomtatványok, könyvek, idõszaki kiadványok, számla-
könyvek, számlázó lapok, formanyomtatványok, összekapcsoló
eszközök (irodaszerek), dossziék; papír- és kartonkötések, ame-
lyek a 16. osztályba tartoznak, és papíripari cikkek.

36 Kölcsön- és hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfize-
tési pénzügyi ügyletek; terhelési kártya és hitelkártya-szolgáltatá-
sok; betéti kártya-szolgáltatások; készpénz kártya-szolgáltatások;
adósságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos
szolgáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elekt-
ronikus pénzátutalási és készpénzelosztási szolgáltatások; szám-
lakivonat kibocsátása; megtakarítási és biztosítási szolgáltatások;
adósságkezelési szolgáltatások; számla-kifizetési szolgáltatások.

(210) M 10 00204 (220) 2010.01.25.
(731) Inernational Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mágnesesen kódolt kártyák (mágneskártyák); mágneses
csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló kártyák; kó-
dolt és/vagy mágneses bankkártyák.

16 Nyomtatványok, könyvek, idõszaki kiadványok, számla-
könyvek, számlázó lapok, formanyomtatványok, összekapcsoló
eszközök (irodaszerek), dossziék; papír- és kartonkötések, ame-
lyek a 16. osztályba tartoznak, és papíripari cikkek.

36 Kölcsön- és hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfize-
tési pénzügyi ügyletek; terhelési kártya és hitelkártya-szolgáltatá-
sok; betéti kártya-szolgáltatások; készpénz kártya-szolgáltatások;
adósságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos
szolgáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elekt-
ronikus pénzátutalási és készpénzelosztási szolgáltatások; szám-
lakivonat kibocsátása; megtakarítási és biztosítási szolgáltatások;
adósságkezelési szolgáltatások; számla-kifizetési szolgáltatások.

(210) M 10 00205 (220) 2010.01.25.
(731) Relatív-A Kft., Diósd (HU)

(541) RELATÍV-A
(511) 16 Papír, karton anyagokból készült csomagolóanyagok nyom-

daipari termékek; csomagolóanyagok; könyvkötészeti anyagok,
csomagolóanyagok papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
irodai kellékanyagok; csomagolásra szolgáló mûanyagok csoma-
golóanyagok; mûanyagból, papírból, fából és fémbõl és ezek
kombinációjából készülõ csomagolóanyagok, melyek logisztikai,
anyagmozgatási folyamatok esetében kerülnek felhasználásra az
áru rögzítése, védelme, csomagolása céljából, pl: mûanyag tasa-
kok, zsákok és fóliák papír dobozok, fém csomagoló pántszala-
gok, fa kalodák és dobozok.

22 Speciális csomagolástechnikai zsákok, tasakok és táskák.

(210) M 10 00207 (220) 2010.01.25.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(541) Kóstolta már? Egy falat Magyarország!
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,

kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

(210) M 10 00208 (220) 2010.01.25.
(731) Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Óvadék, kezesség.

(210) M 10 00212 (220) 2010.01.26.
(731) Schiller Autóház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hatházi Vera ügyvéd, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Schiller Autó Család
(511) 12 Gépjármûvek és azok alkatrészei, szárazföldi közlekedési

eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, új és használt jármû-
vek forgalmazása, értékesítése; kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák.

39 Gépkocsikölcsönzés, új és használt jármûvek kölcsönzése,
személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése.
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(210) M 10 00214 (220) 2010.01.26.
(731) dr. Bodrogi Péter Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) VETINDEX
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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.

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 00215 (220) 2010.01.26.
(731) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) OMEGAFÖL
(511) 29 Tejtermékek; növényi zsiradék hozzáadásával készült tej-

alapú készítmények.

(210) M 10 00216 (220) 2010.01.26.
(731) SzinergoKom Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftverek, számítógépprogramok.

(210) M 10 00217 (220) 2010.01.26.
(731) Levitas Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Oláh László, Budapest

(541) MÉZES ÉLET
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek, cukrászsütemé-

nyek, méz, mustár, fûszeres mustárok, fûszerek.

(210) M 10 00218 (220) 2010.01.26.
(731) AMCO Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) PROFILM
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; PVC
zsugorfólia (polivinilklorid zsugorfólia), PO zsugorfólia (poliole-
fin zsugorfólia), kézi és gépi sztreccs fólia, PE fólia (polietilén),
PP pántszalagok (polipropilén), PE pántszalagok (polietilén), acél
pántszalagok, bandázs szalag (papír, mûanyag), övezõ szalagok
(papír, mûanyag), légpárnás térkitöltõ, klipsz és twist tasakzáró
szalagok, vákuumtasakok, PET+OPP fedõfólia tálcazáráshoz,

PET+PE/PP fedõfólia tálcazáráshoz, PP és PVC ragasztószala-
gok, hordfül ragasztószalag, tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanya-
gok; nem fémbõl készült rugalmas csövek.

(210) M 10 00219 (220) 2010.01.26.
(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, 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 00244 (220) 2010.01.29.
(731) M-3 Projekt Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várhegyi Kornélia, Squarra & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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 00247 (220) 2010.01.29.
(731) Faktor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kucserák Katalin, Dr. Molnár Péter, Kucserák Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, habzó italok, habzóborok,
pezsgõk.
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(210) M 10 00248 (220) 2010.01.29.
(731) Green Blood Kft., Fót (HU)
(740) Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAXIMMUN
(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).

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.

(210) M 10 00252 (220) 2010.02.01.
(731) SG-MAX Informatikai Tervezõ Stúdió Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Gábor

Viktor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

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.

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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 00255 (220) 2010.02.01.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) Black Eagle
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 10 00258 (220) 2010.01.27.
(731) Sante Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 10 00261 (220) 2010.02.01.
(731) Pál Csaba, Érd (HU)

(546)

(511) 8 Kézzel mûködtetett eszközök, különösen kézi konzervnyi-
tók és tubus kinyomók.

21 Eszközök háztartási és konyhai célokra, különösen kis kézi
eszközök, kézi prések.

35 Reklámozás, különösen reklámhordozók forgalmazása.

(210) M 10 00266 (220) 2010.02.01.
(731) MOLNÁR TV Mûsorkészítõ és Szolgáltató Kft., Csorna (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 10 00267 (220) 2010.02.01.
(731) Divian Mega Bútoripari Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 20 Étkezõk, konyhabútorok, szekrénysorok, kiegészítõ búto-
rok.
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(210) M 10 00279 (220) 2010.02.02.
(731) Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) RotaFIT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 10 00281 (220) 2010.02.02.
(731) Omininvest Oltóanyag Termelõ és Kutatásfejlesztõ

Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Bognár Attila, Budapest

(541) OMNIFLU
(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).

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.

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

(210) M 10 00282 (220) 2010.02.02.
(731) Omininvest Oltóanyag Termelõ és Kutatásfejlesztõ

Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Bognár Attila, Budapest

(541) OMNINVEST
(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 cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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.

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

(210) M 10 00286 (220) 2010.02.02.
(731) Spektrum-TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Berkényi Szabina ügyvéd, BERKÉNYI ÜGYVÉDI IRODA,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés; televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor
és csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(210) M 10 00287 (220) 2010.02.02.
(731) Spektrum-TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Berkényi Szabina ügyvéd, BERKÉNYI ÜGYVÉDI IRODA,

Budapest

(541) SPEKTRUM TV
(511) 38 Távközlés; televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor

és csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

(210) M 10 00289 (220) 2010.02.02.
(731) Ráthonyi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Ráthonyi Rita, Debrecen

(541) RÓNA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 10 00297 (220) 2010.02.03.
(731) Nagy József, Miskolc (HU)

(541) RÉVÉSZ ÉRME
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

14 Nemesfémek és ötvözeteik; érmék.

(210) M 10 00302 (220) 2010.02.03.
(731) AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 9 MP3, MP4, MP5 lejátszók, digitalis képkeretek, GPS készü-
lékek, PDA eszközök, eBook eszközök, fényképészeti, filmfelve-
võ, jelzõ, ellenõrzõ, életmentõ és oktató készülékek és mûszerek;
hangok és képek rögzítésére, továbbítására és másolására szolgá-
ló készülékek, mobiltelefonok, különösen szórakoztató elektroni-
kai készülékek, mind az internethez és az internettel való csatla-
kozásra is, beleértve a képcsöves, LED-, LCD-, plazma- vagy
TFT-technológiás készülékeket is, felvevõkamerák, CD-leját-
szók digitális kamerák, kijelzõk, DVD-lejátszók, DVD-meghaj-
tók, merevlemezes felvevõk, hifi berendezések, monitorok, pro-
jektorok, rádiós eszközök, set-top boxok, videofelvevõk; digitális
és/vagy optikai rögzítõk, illetve adathordozók (amelyek a 9. osz-
tályba tartoznak); szélessávú kommunikációs készülékek; infor-
mációs technológiai berendezés; kommunikációtechnikai készü-
lékek, beleértve a belsõ (inhouse) komunikációs technikát, vala-
mint irodai komunikációs technikát is beleértve (amelyek a 9. osz-
tályba tartoznak); irodatechnikai eszközök, különösen lejátszók,
üzenetrögzítõk, diktafonok, fejhallgatók; szkennerek és faxké-
szülék, valamint ezen termékek alkatrészei; hardver és szoftver
modulok és/vagy végkészülékek az internethez és a beszédvezé-
relt információfeldolgozás készülékei számára; távközlési készü-
lékek, különösen vezetékes és vezeték nélküli ügyfélberendezé-
sek; MP3 lejátszók, különösen USB flash-memória alapon, vala-
mint mini merevlemezekkel; USB memóriastickek, külsõ merev-
lemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, beleért-
ve a notebook-okat; számítógépes szoftver; televíziókészülékkel
és/vagy számítógépekkel használható videojátékok; szélessávú
kommunikációs berendezések; elektronikus játékok televízióké-
szülékekhez és számítógépekhez történõ csatlakozatáshoz, külö-
nösen játékkonzolok; a fent nevezett termékek tartozékai (ame-
lyek a 9. osztályba tartoznak); számítógépek, modemek, cellás
modemek, személyi hívók, digitális személyi titkárok, cellatele-
fonok, vezeték nélküli és vezetékes terminálok, számítógépes
hálózatokhoz való hozzáféréshez, eszközök számítógépes világ-
hálón 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-
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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.

(210) M 10 00356 (220) 2010.02.08.
(731) Horváth Izabella Orsolya, Nagyszentjános (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00357 (220) 2007.05.14.
(731) Burlen Fuel Systems Limited, Salisbury, Wiltshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

(541) AMAL
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; porlasztók (karburátorok); por-

lasztókhoz való légtisztítók; gépek tengelykapcsolói; szelepek;
kardáncsuklós tengelykapcsolók; csapágyak; motorok és hajtó-
mûvek/-gépek (nem szárazföldi jármûvek meghajtására szolgá-
ló-); szivattyúk; szûrõk; belsõ égésû motorok részét képzõ láng-
csappantyúk; kormánymarkolatról vezérelt mechanizmusok bel-
sõ égésû motorokhoz; üzemanyagmegtakarító berendezések és
üzemanyagnyomás-szabályozó berendezések, mindezek belsõ
égésû motorokhoz; az elõbb említett áruk alkatrészei és szerelvé-
nyei.

12 Szárazföldi jármûvekhez, motorkerékpárokhoz, mopedek-
hez és robogókhoz való alkatrészek és tartozékok; szárazföldi jár-
mûvek, motorkerékpárok, mopedek és robogók motorjaihoz való
alkatrészek és tartozékok.

(210) M 10 00359 (220) 2010.02.08.
(731) Deutsche Telecom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbí-
tására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobás-
sal mûködõ készülékekhez, számológépek, adatfeldolgozó beren-
dezések és számítógépek; rögzített és rögzítetlen adathordozók
(ami a 9. áruosztályba tartozik); számítógépprogramok (rögzí-
tett); elektronikusan rögzített adatok (letölthetõ); elektronikus
közlemények (letölthetõ).

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök és alkatrészeik, úgymint óraszíjak, óratokok; tûk (ékszer)
identifikációs kulcstartó (ékszer).

16 Nyomtatott anyagok; fényképek; irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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;
sporttáskák.

25 Ruházati cikkek, övek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; gyermekjátékok; játék babák; testne-
velési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
karácsonyfadíszek.

32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sö-
rök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, izotóniás italok, energia-
italok, alkoholmentes üdítõitalok; szörpök és más készítmények
italokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; számítógépadatbázisban összegyûjtött adatok és infor-
mációk nyomtatása, rendszerezése, szerkesztése, gazdasági elem-
zés; kiskereskedelmi szolgáltatások (az interneten és más távköz-
lési hálózatokon keresztül is) a 9. és a 16. osztályok termékeire vo-
natkozóan; piacosítás; hirdetés formájában történõ szponzorálás;
digitális hálózatokon keresztül végzett marketingtevékenység;
vagyoni alap menedzsmentje, hirdetési és marketingkoncepció
kidolgozása; manöken/modell szolgáltatások reklám vagy keres-
kedelmi célból; hirdetési és promóciós szerzõdések elhelyezése
mások számára; üzleti ügyekben marketing- és ajánlatkérési tevé-
kenység; hirdetés; eladások promóciók; televíziós hirdetések; on-
line hirdetés és eladás promóció számítógépes adatbázisból vagy
az interneten keresztül; hirdetések kombinációja internetes web-
oldalak formájában; adatbázisok összeállítása hirdetés és eladás
promóciók internetes publikálására; internetes hirdetés, webes
tárfelület biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozására; kon-
zultáció, kiskereskedelmi információk és kapcsolatok lehelyezé-
se globális számítógép-hálózatokon számítógép-adatbázisokkal
és létesített online kapcsolatokon vagy interneten keresztül.

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

37 Építkezés; üzembe helyezés; javítási és karbantartási szol-
gáltatások számítógépekkel és távközlési eszközökkel kapcsolat-
ban.

38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések köl-
csönzése; távközlési berendezésekkel kapcsolatos információ-
adás.

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; szoftverkarbantartás; szakmai tanácsadás; elektronikus
adattárolási szolgáltatások; adatfeldolgozó felszerelésekkel kap-
csolatos bérleti szolgáltatások; weboldal-tervezési szolgáltatá-
sok; webes tárterület biztosítása áruk és szolgáltatások hirdetésé-
re.

45 Szellemi tulajdonjogok licencügyleteinek kezelése.

(210) M 10 00360 (220) 2010.02.08.
(731) Vatera.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, mások javára különbözõ áruféleségek összeál-
lítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek
számára, hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák ezeket az árukat és ezek végzése elektronikus úton, különösen
interneten keresztül; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; online piacterek mûködtetése áruk és
szolgáltatások eladói és vevõi számára; eladók áruinak és szolgál-
tatásainak értékelõ visszacsatolásai és osztályozásai, eladók árui-
nak értéke és árai, vevõk és hirdetési útmutató biztosítása; reklá-
mozási és hirdetési szolgáltatások.
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38 Telekommunikáció; távközlési szolgáltatások, köztük ada-
tok és információk elektronikus továbbítása; paging szolgáltatá-
sok.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(210) M 10 00361 (220) 2010.02.08.
(731) Vatera.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OTOMOTO.HU
(511) 35 Reklámozás, mások javára különbözõ áruféleségek összeál-

lítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek
számára, hogy megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhas-
sák ezeket az árukat és ezek végzése elektronikus úton, különösen
interneten keresztül; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; online piacterek mûködtetése áruk és
szolgáltatások eladói és vevõi számára; eladók áruinak és szolgál-
tatásainak értékelõ visszacsatolásai és osztályozásai, eladók árui-
nak értéke és árai, vevõk és hirdetési útmutató biztosítása; reklá-
mozási és hirdetési szolgáltatások.

38 Telekommunikáció; távközlési szolgáltatások, köztük ada-
tok és információk elektronikus továbbítása; paging szolgáltatá-
sok.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(210) M 10 00362 (220) 2010.02.09.
(731) dr. Szõcs József, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 10 Fogorvosi-, fogtechnikai sebészeti készülékek, mûszerek,
állkapocs ortopédiai-, fogszabályozási-, fogak fehérítéséhez és
fogcsikorgatás és más szokások kezelésére szolgáló cikkek, fogá-
szati implantátumok, mûfogak, szájhigiéniai eszközök.

41 Fogászattal kapcsolatos nevelés, szakképzés és oktatás; sze-
mináriumok rendezése és lebonyolítása, különösen a fogászattal
kapcsolatban; kongresszusok és szimpóziumok szemináriumok
és workshopok, továbbképzõ rendezvények, coaching, bemutató
gyakorlati oktatás szervezése és rendezése fogorvosok és foghigi-
énikusok számára.

44 Fogszakorvosi-, implantológiai szakmai centrum mûködte-
tése; különbözõ gyártók implantátumainak beillesztése; szájsebé-
szeti- és plasztikai klinikai szolgáltatások; fogesztétika, fogsza-
bályozás, szabálytalanságok terápiája és kiküszöbölése, és higié-
niai fogtisztítási-, fogápolási, valamint fogászati kozmetika, pl.
sérülések vagy kopás miatt keletkezett változások következtében;
gyógyászati eszközök bérbeadása.

(210) M 10 00370 (220) 2010.02.09.
(731) Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szûcs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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.

(210) M 10 00376 (220) 2010.02.10.
(731) NIK-TOM Kft., Dunakeszi (HU)

(541) Zeneexpressz
(511) 41 Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység.

(210) M 10 00378 (220) 2010.02.10.
(731) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(541) NYAKAS
(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 00385 (220) 2010.02.10.
(731) Benevia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) MOYRA
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00386 (220) 2010.02.10.
(731) Benevia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00388 (220) 2010.02.10.
(731) Resdevco Ltd., Jerusalem 91033 (IL)
(740) Szõcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Xylinep
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 10 00389 (220) 2010.02.11.
(731) Sun & Fun Holidays Kft., Budapest (HU)
(740) Cardak Salih, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00410 (220) 2010.02.10.
(731) Disznókõ Zrt., Mezõzombor (HU)

(541) INCOGNITO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 10 00414 (220) 2010.02.12.
(731) KábelszatNet-2002. Mûsorelosztó és Kereskedelmi Kft.,

Pápa (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

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 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.

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 00415 (220) 2010.02.12.
(731) KábelszatNet-2002. Mûsorelosztó és Kereskedelmi Kft.,

Pápa (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

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 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.

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 00421 (220) 2010.02.12.
(731) Etde Hungary Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Gaál Ottó ügyvéd, Budaörs

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 00429 (220) 2010.02.15.
(731) Vitaplus Élelmiszer, Gyóygszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; kiemelten vitaminok és ás-
ványi anyagok.

(210) M 10 00452 (220) 2010.02.15.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO LAND
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

30 Tea, gabonakészítmények, fûszeres mártások, fûszerek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás.

(210) M 10 00455 (220) 2010.02.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ROTSCHILD
(511) 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).

(210) M 10 00474 (220) 2010.02.16.
(731) Judivan Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás]; könyvkiadás; filmgyártás; eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; egészség(védõ)
klubok [kondicionálás]; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; videofilmgyártás; oktatás; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; pá-
lyaválasztási tanácsadás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;sze-

mináriumok szervezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú); videofilmezés; videofilmgyártás.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére.

44 Egészségügyi szolgáltatások; klinikák; pszichológus szol-
gáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások.

(210) M 10 00475 (220) 2010.02.16.
(731) Judivan Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AVEC
(511) 41 Akadémiák [oktatás]; könyvkiadás; filmgyártás; eszmecse-

rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; egészség(védõ)
klubok [kondicionálás]; elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; videofilmgyártás; oktatás; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; pá-
lyaválasztási tanácsadás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;sze-
mináriumok szervezése és vezetése; szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú); videofilmezés; videofilmgyártás.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére.

44 Egészségügyi szolgáltatások; klinikák; pszichológus szol-
gáltatásai; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások.

(210) M 10 00482 (220) 2010.02.16.
(731) Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU);

Balogh Barnabás, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Dogee
(511) 31 Tápanyagok kutyák számára.

(210) M 10 00488 (220) 2010.02.16.
(731) Hotel Booking Bt., Miskolc (HU)
(740) dr. Halász Bálint, Dr. Halász Bálint ügyvédi iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 10 00494 (220) 2010.02.17.
(731) Szigetköz Quelle Kft., Öttevény (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) DIAMANTINA
(511) 30 Természetes vagy mesterséges jég, ehetõ jég jégfrissítõ ita-

lokhoz és ételekhez, jeges tea.

32 Ásványvíz, forrásvíz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, kezelt víz, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos ita-
lok, gyümölcsitalok, limonádé, gyümölcslé, nektár, szörp és
egyéb készítmények italok elõállításához.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 10 00502 (220) 2010.02.17.
(731) Edictum Kft., Gyál (HU)

(546)

(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-
adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ve-
võkészülékek, mûholdvevõ antennák, földi digitális vevõanten-
nák, LNB konverterek.

(210) M 10 00548 (220) 2010.02.18.
(731) Timemaster Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OLDTIMER SOKADALOM
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 10 00549 (220) 2010.02.18.
(731) Thermo Press International Kft., Adony (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek, nem kézi mûködtetésû mezõgaz-
dasági gépek.

9 Elektromos mûködtetésû készülékek, különösen zsugorító
készülék.

40 Anyagmegmunkálás, különösen hulladékfeldolgozás.

(210) M 10 00551 (220) 2010.02.18.
(731) Birochem Kutatásim Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy

(541) Onco Shop
(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).

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

(210) M 10 00552 (220) 2010.02.18.
(731) Birochem Kutatási, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy

(546)

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

(210) M 10 00557 (220) 2010.02.19.
(731) Eru Hungária Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kreisz Gyula Máté ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Sajt.

(210) M 10 00565 (220) 2010.02.19.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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.

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

(210) M 10 00567 (220) 2010.02.22.
(731) Boros Péter, Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Lomnici Lajos ügyvéd, Budapest

(541) CAFFÉ BRIO
(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 10 00574 (220) 2010.02.22.
(731) Saxum Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Druckerné dr. Szabó Márta, Budapest

(541) Sziget Kiadó
(511) 41 Könyvkiadás.

(210) M 10 00579 (220) 2010.02.22.
(731) Szentandrási-Szabó Emese, 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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 10 00583 (220) 2010.02.23.
(731) Chen Cheng, Budapest (HU)

(541) C.C.G.Perfect
(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.

(210) M 10 00584 (220) 2010.02.23.
(731) Chen Cheng, 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.

(210) M 10 00588 (220) 2010.02.23.
(731) Gessamí, S.L., AD700 Escaldes-Engordany (AD)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIVING THE FOREST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 00589 (220) 2010.02.23.
(731) Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., Taizhou City,

Jiangsu Province (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 M0902561 bejelentés, 2009. szeptember 9.-iki belsõ elsõbb-
séggel: Gumi adalékanyagok; vegyi közbensõ termékek gyógy-
szergyártásban történõ felhasználásra; gyógyszerészeti közbensõ
termékek gumi adalékanyagok gyártásában történõ felhasználás-
ra; papírgyártási adalékanyagok; festék adalékanyagok.Vegyi
közbensõ termékek növényvédõszerek gyártásában történõ fel-
használásra, növényvédõszer közbensõ termékek gumi adalék-
anyagok gyártásában történõ felhasználására.

(210) M 10 00595 (220) 2010.02.23.
(731) Barabás Téglakõ Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 19 Nem fémes építõanyagok: téglakõ, térburkoló kövek, sze-
gélykövek, útépítési elemek; burkolatok, nem fémbõl építési cé-

lokra; burkolólapok, nem fémbõl; kõ; mûkõ; építõelemek beton-
ból; építõkövek; útburkoló anyagok.

35 Kereskedelmi ügyletek; téglakövek, térburkoló kövek, sze-
gélykövek, útépítési elemek forgalmazása.

(210) M 10 00634 (220) 2010.02.25.
(731) Senior Service (Overseas) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) Senior Service
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási cikkek.

(210) M 10 00641 (220) 2010.02.26.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest

(541) GLASCOPOR
(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, reklámozás és marke-
ting, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise rendszerek mû-
ködtetése.

(210) M 10 00642 (220) 2010.02.26.
(731) Annus István Miklós, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTERPLAST
(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.

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

(210) M 10 00679 (220) 2010.03.02.
(731) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Budaörs (HU);

Advancell Advanced in Vitro Technologies S.L.,
Barcelona (ES)

(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) PreadyPort
(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.

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).
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(210) M 10 00684 (220) 2010.03.03.
(731) Helia-D Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 10 00732 (220) 2010.03.05.
(731) ITEP-BUS Jármûgyártó és Értékesítõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Közlekedési és szállítóeszközök, különösen autóbuszok; il-
letve autóbuszok karosszériái, alkatrészei, valamint tartozékai.

37 Közlekedési és szállítóeszközök, különösen autóbuszok
gyártása, javítása, karbantartása, szervizelése.

(210) M 10 00907 (220) 2010.03.18.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00930 (220) 2010.03.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) TRAGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények

(210) M 10 00931 (220) 2010.03.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) VITACTIVE
(511) 5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-ki-

egészítõk, étrend-kiegészítõk

(210) M 10 00932 (220) 2010.03.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) STUREGIS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények

(210) M 10 00933 (220) 2010.03.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) C-Drive
(511) 5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-ki-

egészítõk, étrend-kiegészítõk

(210) M 10 00934 (220) 2010.03.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) CEGITUX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények

A rovat 161 db közlést tartalmaz.
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