
(210) M 08 00269 (220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) Radnóczy & Mészáros NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Iroda,

dr. Bajorfi Ákos, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 08 01379 (220) 2008.04.16.
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) RAPID
(511) 5 Rovarölõszerek mezõgazdasági alkalmazásra.

(210) M 08 02389 (220) 2008.07.22.
(731) Sunray Fashion Kft., 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; kenderbõl, bambuszból,
kókuszból, selyembõl és egyéb anyagokból készült táskák, övek,
pénztárcák és kiegészítõk.

(210) M 09 00358 (220) 2009.02.10.
(731) JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT,

Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(541) Top Shine
(511) 3 Körömápolási cikkek; körömlakkok; mûkörmök.

(210) M 09 01173 (220) 2009.04.23.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) A STÍLUS ÖSSZEKÖT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01666 (220) 2009.06.09.
(731) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrok.

(210) M 09 02465 (220) 2009.08.27.
(731) Creatív Center Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-line
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámügynöksé-
gek, hirdetõ ügynökségek.

(210) M 09 03108 (220) 2009.10.27.
(731) Éliás-Mezey Erzsébet, Óbánya (HU)

(541) ODORÁRIUM
(511) 3 Növényi illatszerek, aromaterápiás készítmények.

41 Illattárlat, illattár, természetes illatok tára, illatismeret, illat-
tárolás, illatismertetés, illatbemutató, illatmemória-fejlesztés, il-
latos növények képi megjelenítéssel történõ ismertetése, illatséta
szakvezetéssel, illatos, illatosított tárgyak kiállítása.

43 Illatos teakóstoló, teázó.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, illatkúra, aromamasszázs
egyedi, a masszázs-mozdulatsorhoz igazodó hangadással.

(210) M 09 03303 (220) 2009.11.12.
(731) X-Zone Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõ kapszula férfiak számára.
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(210) M 09 03548 (220) 2009.12.07.
(731) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 10 00009 (220) 2010.01.06.
(731) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00010 (220) 2010.01.06.
(731) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00050 (220) 2010.01.13.
(731) ANH-LE Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00227 (220) 2010.01.27.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(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 00320 (220) 2010.02.04.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos készítmények, húskenyerek, kol-
bászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészít-
mények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-fõtt, lán-
golt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt,
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

(210) M 10 00323 (220) 2010.02.03.
(731) Szigetvári György, Kisapostag (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése)
mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési ol-
dalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); reklá-
mozás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben (segítségnyújtás
üzletvezetéshez, franchise keretében).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; gyakorlati képzés (szem-
léltetés); show-mûsorok; szórakoztatás; éjszakai klubok.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; bár szolgál-
tatások; éttermek; kávéházak; vendéglátóipar.

(210) M 10 00355 (220) 2010.02.08.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 10 00391 (220) 2010.02.11.
(731) Olé Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) mostantól mindig
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és

cukrászsütemények, különös tekintettel: churros; kakaó alapú ita-
lok; kávé alapú italok; tea alapú italok; fagyasztott joghurt; ket-
chup; mustár; fûszeres mártások; palacsinták; crépes (óriás pala-
csinta); pizzák; szendvicsek; hamburger; taco; tortilla; spagetti;
tésztafélék; fagylaltok.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsök és gyümölcslevek; li-
monádék; sörök; zöldséglevek; alkoholmentes sörök; tej, joghurt
vagy fagylalt felhasználásával készült alkoholmentes turmixok.

43 Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek;
vendéglátóipar; mozgó vendéglátás, kitelepülés.

(210) M 10 00404 (220) 2010.02.11.
(731) Discover Financial Services, Riverwoods (US)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest
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(541) DISCOVER
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatá-

sok és bankkártya (debit card) szolgáltatások; hitelkártyák és
bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek;
elõrefizetett kártyák kibocsátása; érték érmék, tokenek kibocsátá-
sa; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitel-
kártya alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektroni-
kus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások; csekk iga-
zolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások; elektronikus fize-
tési feldolgozási szolgáltatások; hitelkártya és fizetési tranzakci-
ók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások;
számla fizetési és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szol-
gáltatások elektronikus eszközökön keresztül globális számító-
gép hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkár-
tya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések menedzs-
mentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzs-
ment szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése globális
számítógép hálózaton át.

(210) M 10 00411 (220) 2010.02.11.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) IRABEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00412 (220) 2010.02.11.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CO-IRABEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00426 (220) 2010.03.08.
(731) Gombás Csaba, Baja (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; ajakrúzsok; alunit, timsókövek [antiszeptikus]; ammóniák
[tisztítószer]; antisztatikus termékek háztartási használatra; arcki-
készítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süteményekhez
[illóolajok]; bajuszpedrõ; bergamottolaj ; borotvaszappan; borot-
válkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmények; bõrfehé-
rítõ krém; bõrfehérítõ termékek; bõrkonzerváló szerek [kenõ-
csök]; cédrusolaj; cipészviasz, cipészgyanta; cipõkrémek; cipõvi-
aszok; citromolaj; csillagánizs eszencia; csiszoló termékek; csi-
szolókorong; csiszolókõ; csiszolópapír; csiszolópapír [korund
alapú]; csiszolószerek eszenciaolajok; fehérítõ sók; fehérítõ
[színtelenítõ] szerek kozmetikai használatra; fehérítõ szóda; fel-
újító készítmények; fenõkövek borotvához [antiszeptikus]; fertõt-
lenítõ szappanok; festékeltávolító termékek; fém-karbidok [csi-
szolószerek]; fényesítõ krémek; fényesítõ szerek; fényesítõ sze-
rek bútorokhoz és padlóhoz; fogfehérítõ gélek; fogkrémek; fog-
protézisek fényezésére szolgáló készítmények; fogprotézisek
tisztítására szolgáló készítmények; folttisztító szerek; folyadékok
padlókhoz (csúszásgátló); fürdõsók nem gyógyászati használatra;
füstölõ készítmények [illatszerek]; füstölõk; gerániumolaj; gélek
(fogfehérítõ); gyémántpor [csiszolószer]; gyógyszappanok; hab-
kõ, horzsakõ; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; haj-
spray; hajszeszek; heliotropin; hidrogén-peroxid kozmetikai
használatra; illatos(ított) fa; illatos(ított) víz; illatszer készítmé-

nyek; illatszerek; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mész-
festék]; italaromák [eszenciaolajok]; izzadásgátló piperecikkek;
izzadásgátló szappan; jázminolaj; kazánkõ eltávolító szerek ház-
tartási használatra; kálium-hipoklorit oldat; keményítõ [appretú-
ra]; keményítõ fényesítésre; kence eltávolító termékek; kenõcsök
kozmetikai használatra; kékítõ mosáshoz; kékítõszerek; készít-
mények növények leveleinek csillogóvá tételére; konzervált sûrí-
tett levegõ tiszítási és portalanítási célokra; korund [csiszolószer];
kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai fes-
tékek; kozmetikai fogyasztószerek; kozmetikai készítmények
fürdõkhöz; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; koz-
metikai lemosószerekkel impregnált kendõk; kozmetikai pakolá-
sok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; koz-
metikai szerek szempillákhoz; kölnivíz; körömápolási cikkek;
körömlakkok; krémek bõrökhöz; krémek cipészeknek; kréta tisz-
tításra; kristályszóda tisztításra; lakklemosó termékek; lábizza-
dásgátló szappanok; lefolyócsõ-tisztító készítmények; lehelet
frissítõ spray; lemosószerek kozmetikai használatra; levendula-
olaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej
kozmetikai használatra; menta illatszerekhez; mentaolaj; mosdó-
szappanok; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítõszer; moso-
dai fényezõszer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítõszerek; mo-
sószerek, nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosó-
szerrel impregnált ruhák tisztításra; mûkörmök; mûszempillák;
napvédõ termékek [kozmetikai készítmények a bõr lebarnulásá-
ra]; nátronlúg; növények leveleinek csillogóvá tételére (készítmé-
nyek); olajok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok
kozmetikai használatra; olajok tisztításra; parkettviasz; viasz eltá-
volító szerek [mosószerek]; paszták borotvaszíjakhoz; pézsma,
mósusz [illatszer]; piperecikkek; piperetejek; piperevizek; políro-
zó készítmények; polírozó viasz; polírpapír; polírrúzs, polírvörös;
potpurrik [illatszerek]; ragasztószerek álhajakhoz; ragasztósze-
rek kozmetikai használatra ;ámbra [illatszer]; ragasztószerek mû-
szempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolító termékek; samponok;
samponok kedvtelésbõl tartott állatoknak; simító termékek; simí-
tókövek; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító termékek; smink-
termékek; szafrol; szakállszínezékek; szappanfakéreg mosáshoz;
szappanok; szappanok textíliák élénkítésére; szájvizek, nem gyó-
gyászati használatra; szemöldök ápolására szolgáló kozmetikai
szerek; szem(öldök)ceruzák; szempillafesték; szilícium-karbid
[csiszolószer]; színezékek pipere használatra ; színezékeltávolító
szerek; színezékeltávolító termékek; színélénkítõ termékek ház-
tartási használatra [fehérítés]; szõrtelenítõ szerek; szõrtelenítõ vi-
asz; talkumpor pipere használatra; tapétatisztító szerek; tartóshul-
lámhoz semlegesítõszerek; teabogyó [teacsarab] olaj; termékek
vászon illatosítására; terpentin [zsírtalanító szer]; terpentinolaj
[zsírtalanító szer]; terpének [eszenciaolajok]; textilpuhító szerek
mosáshoz; tisztítószerek; tömjénrudak; tripoli [kõ] polírozáshoz;
vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák; [piperecikkek];
vegytisztító készítmények; viasz padlókhoz (csúszásgátló); viasz
szabók részére; virágkivonatok [illatszerek]; virágokból készített
illatszer alapanyagok; vulkáni hamu tisztításra; zselatin kozmeti-
kai használatra; zsírok kozmetikai használatra; zsírtalanító sze-
rek, nem gyártás során való használatra; étereszenciák; összehú-
zó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; üvegtisztító fo-
lyadékok; üvegvászon.

(210) M 10 00471 (220) 2010.02.16.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Hatházi Vera ügyvéd, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ASINATOS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00478 (220) 2010.02.16.
(731) Acquisitor Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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(541) PS
(511) 24 Textíliák, textil áruk.

25 Ruházati cikkek; továbbá cipõk; fürdõköpenyek; fürdõru-
hák; fürdõpapucsok; fürdõcipõk; ingek; kabátok; kalapok; kesz-
tyûk; nyakkendõk; pizsamák; pulóverek; sapkák; sálak; zoknik.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; marketing és reklám-
ügyek.

(210) M 10 00622 (220) 2010.02.25.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

(210) M 10 00625 (220) 2010.02.24.
(731) bagaboo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Érd (HU)

(546)

(511) 18 Hátizsákok; oldaltáskák, tarisznyák.
25 Kerékpáros öltözetek; nadrágok; felsõruházat.

(210) M 10 00678 (220) 2010.03.02.
(731) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., Tokyo 104-8260 (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUMIPEX
(511) 17 Félkész mûanyagok, félkész szintetikus gyanta termékek.

(210) M 10 00689 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(591)

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

(210) M 10 00690 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Körömápoló készítmények; mûköröm alapanyagok, kellé-
kek; körömlakkok; kéz- és lábápoló készítmények; fürdõsók, nem
gyógyászati használatra; kozmetikai pakolások; kozmetikumok;
kozmetikai krémek; mûszempillák; szempillák (ragasztók
mû-rögzítésére); szempilla (kozmetikumok); ceruzák (kozmeti-
kai); fényesítõ krémek; polírpapír; fényesítõ/polírozó készítmé-
nyek; viaszok (fényesítéshez); gyanta (szõrtelenítõ); krémek bõ-
rökhöz.

8 Kéziszerszámok; manikûr, pedikûr, kozmetikai fémeszkö-
zök.

11 Lámpák: UV lámpa, világító berendezések és készülékek.

(210) M 10 00707 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 10 00710 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 10 00717 (220) 2010.03.04.
(731) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) Inter - Európa
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 10 00728 (220) 2010.03.04.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

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.
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(210) M 10 00778 (220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) BROKERNET
(511) 36 Befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés; ingatlan-

közvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; életbiztosítás;
hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlí-
zing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek jelzáloghitele-
zés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi infor-
mációnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõkeberuhá-
zás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapítványtá-
mogatás.

39 Logisztikai tevékenység, beleértve a logisztikai rendszerek
fejlesztését, szervezését és üzemeltetését is.

41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; al-
kotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollok-
viumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvki-
adás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; okta-
tás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrás-
közvetítés és kommunikáció.

42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevé-
kenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 10 00779 (220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) PLATEA
(511) 36 Biztosítás, befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés;

ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; élet-
biztosítás; hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; in-
gatlanlízing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek jelzá-
loghitelezés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénz-
ügyi információnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõ-
keberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapít-
ványtámogatás.

41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; al-
kotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollok-
viumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvki-
adás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; okta-
tás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrás-
közvetítés és kommunikáció.

42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevé-
kenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.

(210) M 10 00780 (220) 2010.03.09.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) QUANTIS
(511) 36 Befektetési alapkezelés és pézügyi alapkezelés; ingatlan-

közvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek; életbiztosítás;
hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlí-
zing; ingatlan értékbecslés, ingatlanügynökségek, jelzáloghitele-
zés pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi infor-
mációnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tõkekihelyezés, tõkeberuhá-
zás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás, alapítványtá-
mogatás.

41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; al-
kotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollok-

viumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvki-
adás; kulturális és nevelési célú kiállítás szervezése, oktatás; okta-
tás tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás; humánerõforrás-
közvetítés és kommunikáció.

42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos
és mûszaki szolgáltatások, beleértve a tervezõi és kutatói tevé-
kenységet, valamint az ipari elemzõ és kutatói szolgáltatásokat.

(210) M 10 00783 (220) 2010.03.09.
(731) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2009-0062788 2009.12.18. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Kijelzõberendezések gépjármûvek hátsó részének monito-
rozására, nevezetesen fénykibocsátó diódás kijelzõk; elektroni-
kus ellenõrzõ egységek gépjármûvekhez, nevezetesen elektroni-
kus berendezések gépjármû részek kopására vonatkozó informá-
ció követésére és kijelzésére; elektronikus ellenõrzõ egységek
gépjármûvekhez, nevezetesen elektronikus berendezések távmû-
ködtetésû ajtózárak nyitására, lopás észlelésére és jelzésére, lo-
pott jármûvek nyomon követésére, légzsák kioldásáról automati-
kus interaktív értesítés küldésére gépjármû ügyfélszolgálati köz-
pontba; elektronikus ellenõrzõ egységek gépjármûvekhez, neve-
zetesen elektronikus berendezések gépjármû ügyfélszolgálati
központtal való interaktív kapcsolattartásra; diagnosztikai egysé-
gek gépjármûvek biztonságának fokozására, nevezetesen kame-
rák és távolságérzékelõk; navigációs berendezések jármûvekhez;
rádiók gépjármûvekhez.

(210) M 10 00791 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) MEDICAL WELLNESS/LABORATOIRE
DR DERM

(511) 3 Kozmetikai szerek.

(210) M 10 00793 (220) 2010.03.09.
(731) AEC Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 35 Reklámanyagok, nyomtatványok készítése, terjesztése; rek-
lám célú kiállítások szervezése; szponzorok felkutatása.

41 Vitorlás verseny rendezése az afrikai kontinens körül; Afri-
ka és Európa közötti kulturális kapcsolatok elõségítése érdekében
rendezvények, kulturális események szervezése; szórakoztatási,
nevelési és oktatási célú rendezvények, elõadások gyermekprog-
ramok szervezése, lebonyolítása; fogadások, konferenciák, kong-
resszusok, kiállítások szervezése, lebonyolítása; sportversenyek
rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 10 00801 (220) 2010.03.10.
(731) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Vidd haza a nevetést!
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, húskivonatok; tartósított, szárított

és fõtt gyümölcsök és zöldségek; tojások; tejtermékek, kocso-
nyák, dzsemek, befõttek; tej és tejes italok; elsõsorban a fent emlí-
tett árukból fogyasztási célra készített termékek.

30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,
tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsüte-
mények; jég, fagylaltok; méz; szirup; só, mustár; ecet, szószok;
pesto, fûszerek; elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási
célra készített termékek.

(210) M 10 00804 (220) 2010.03.10.
(731) Blackline Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) BLACKLINE
(511) 18 Aktatáskák, bevásárlótáskák; bõröndök, kézitáskák; er-

nyõk, esernyõk; erszények, pénztárcák; hátizsákok; iskolatáskák;
strandtáskák; kulcstartók; levéltáskák; névjegytartók, kártyatar-
tók; oldaltáskák; piperetáskák; táskák csomagolásra; útitáskák;
irattáskák; nõi táskák; kézitáskák.

(210) M 10 00806 (220) 2010.03.10.
(731) Kriston Andrea, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 10 00810 (220) 2010.03.10.
(731) Bionanoferm Kutató- és Fejlesztõ Kft., Debrecen (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

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

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 00811 (220) 2010.03.10.
(731) Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 10 00812 (220) 2010.03.10.
(731) GAMAX Informatikai és Munkaerõ-kölcsönzõ Kft.,

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

(541) SALIRIS
(511) 43 Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások;

étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;
helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete önkiszol-
gáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sát-
rak kölcsönzése;szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügy-
nökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek,
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasz-
nosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.

44 Alkoholbetegek elvonó kezelése;aromaterápiás szolgáltatá-
sok; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések köl-
csönzése; egészségügyi szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások;
fák gyógyvágása; féregirtás a mezõgazdaságban, a kertmûvelés-
ben és az erdészetben; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; fogászat;
gyepgondozás; gyógyhelyek szolgáltatásai; gyógyszerészek szol-
gáltatásai [receptek elkészítése]; gyógyszerészeti tanácsadás;
gyomirtás; hajbeültetés; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; kerté-
szet; kertmûvelés; klinikák; kórházi szolgáltatások; koszorúké-
szítés;közfürdõk higiéniai célokra; laboratóriumi megterméke-
nyítési szolgáltatások; manikûrszolgáltatások; állatgyógyászati
szolgáltatások; állatkozmetika; állatok ápolása; állattenyésztés;
virágkötészet.

(210) M 10 00825 (220) 2010.03.11.
(731) BR International Holdings Inc., Jebel Ali Dubai (AE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák, cigaretta, szivarka, szi-
var, öngyújtók dohányzóknak, tubák, pipák, dohány tasak, bagó,
cigarettapapír, szipkák.

(210) M 10 00827 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, mezõgazdasági területen alkalmazott
vegyi termékek, valamint mesterséges és szintetikus gyanták, ipa-
ri rendelétetésû ragasztóanyagok; betonadalékszerek, különös-
képpen betonszilárdulás gyorsítók, légpórusképzõk, képlékenyítõ
és plasztifikáló szerek; különbözõ típusú vízüvegek.
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2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

17 Szigetelõanyagok, tömítõanyagok, valamint nedvesség el-
leni szigetelõkompozíciók épületekben; hõszigetelõ anyagok.

19 Építési szakipari anyagok, különösképpen aljzatkiegyenlí-
tõk, fugázók, vakolatok, habarcsok; bitumen alapú termékek.

(210) M 10 00828 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) MINDIG VAN ÉPÍTÕ JAVASLATUNK!
(511) 35 Építõipari reklámok, marketing tevékenység.

(210) M 10 00829 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORIPLAN PORO
(511) 17 Szigetelõ kompozíciók nedvesség ellen épületekben, tömí-

tõanyagok.

19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen építõipari felhasz-
nálású habarcsok, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, lélegzõ- és hõszi-
getelõ vakolatok.

(210) M 10 00830 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORIPLAN
(511) 1 Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.

17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.

19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolat-
ragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.

(210) M 10 00831 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORIFIT
(511) 1 Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.

17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.

19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolat-
ragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.

(210) M 10 00832 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORIFLEX
(511) 1 Ragasztóanyagok, elsõsorban építõipari felhasználásra.

17 Nedvesség elleni vízszigetelõ kompozíciók.

19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolat-
ragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítõk, gyorskötõ habarcsok,
padlóburkolatok.

(210) M 10 00833 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) KALCIDUR
(511) 1 Beton-adalékszerek, különösképpen betonszilárdulást

gyorsítók, plasztifikálók, légpórusképzõk, betonszilárdulást kés-
leltetõk.

(210) M 10 00834 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORITON
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

19 Építési szakipari anyagok, különösképpen kül- és beltéri
burkolatragasztók, burkolatok, cementvakolatok, glettanyagok,
aljzatkiegyenlítõk.

(210) M 10 00835 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) SORIPON
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

19 Építési anyagok különösképpen kül- és beltéri padlóki-
egyenlítõk; glettanyagok; cementvakolatok; burkolatok.

(210) M 10 00836 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) GOROMENT
(511) 1 Lángvédõ és tûzvédõ anyagok.

2 Festékek, favédõ szerek.

(210) M 10 00837 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) MIKROSZIL
(511) 1 Ragasztóanyagok.

17 Beton- és habarcstömítõ adalékanyag.

19 Építõipari célú habarcsanyagok.

(210) M 10 00839 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) BARLIT
(511) 2 Festékek.

19 Építõipari felületképzõ és bevonó anyagok.

(210) M 10 00840 (220) 2010.03.11.
(731) KEMIKÁL Építõanyagipari Zrt., Budapest (HU)

(541) PIETREPOX
(511) 1 Építõipari ragasztóanyagok, fõként burkolatok ragasztásá-

ra.

17 Tömítõ-, fugázó-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(210) M 10 00842 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

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

(210) M 10 00843 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

M533

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 10 00844 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, 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.
38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00845 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 00846 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00847 (220) 2010.03.12.
(731) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) Hergár Jenõ, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 10 00872 (220) 2010.03.16.
(731) UNIVER-KTE Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00873 (220) 2010.03.16.
(731) Promenade Publishing House Kft., Budapest (HU)

(546)
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(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.

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 00874 (220) 2010.03.16.
(731) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; élelmiszerek kiskeres-
kedelme és mozgóbolti árusítása; kereskedelmi adminisztráció;
irodai munkák.

41 Szórakoztató-, sport- és kulturális rendezvények szervezése
és lebonyolítása.

43 Vendéglátás (élelmezés); vendéglátóipari szolgáltatások,
kantin, büfé, étkezde, étterem, önkiszolgáló éttermek, ételek és
italok készítése, felszolgálása és házhoz szállítása; kiszállás hely-
színre, catering, hideg és meleg konyha, kávéház, bár szolgáltatá-
sok.

(210) M 10 00878 (220) 2010.03.16.
(731) Kocsis Júlia, Sopron (HU)

(546)

(511) 19 Burkolatok, nem fémbõl, építési célokra.

(210) M 10 00941 (220) 2010.03.22.
(731) Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Rt., Bóly (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 10 00942 (220) 2010.03.22.
(731) FIORÁCS Mezõgazdasági Termékelõállító és Forgalmazó

Export-Import Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 10 00969 (220) 2010.03.24.
(731) Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen ablakkeretek, ablakok,
ablaktokok, építéshez burkolatok, burkolólapok, furnérlemezek,
párkányok, díszlécek párkányokhoz, fûrészáru és deszkaáru, hor-
dozható szerkezetek, félig megmunkált faáruk (pl. gerendák,
pallók fatáblák).

20 Ablakszerelvények, nem fémbõl, bútorok és részei, tükrök,
keretek fából.

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

(210) M 10 00986 (220) 2010.03.25.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; mágneses adathordozók, hanglemezek; automa-
ta elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek, fax-
berendezések.

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; táblamutató eszközök, nem elektromos, oktatási esz-
közök, a készülékek kivételével; borítékok (papíráruk), írószerek,
írótollak, írókészletek (papíráruk), írófelszerelések, íróeszközök,
iskolaszerek (papíráruk), papíráruk, irodapapír, kommunikációs
papír, fénymásoló papír, iratgyüjtõk, dossziék, iratkapcsok gem-
kapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai cikkek), irodai
felszerelések, a bútorok kivételével, irodai kapcsok, irodai lyu-
kasztógépek, irodai gumiszalagok, festékszalagok számítógé-
nyomtatókhoz, fóliatasak kasírozók, laminálók (irodai cikkek).

20 Bútorok, bútorpolcok, bútorgörgõk nem fémbõl, bútorsze-
relvények nem fémbõl, bútorajtók, fémbútorok, irodabútorok,
iratgyüjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), fogasok (búto-
rok).
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21 Tisztító eszközök, kézi mûködtetésû, tisztítógépek és eszkö-
zök, nem elektromos, háztartási használatra, tisztító [fényesítõ]
anyagok, a papír és a kõ kivételével.

(210) M 10 01016 (220) 2010.03.29.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számító-
gépes fájlokban mások számára; gazdasági információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti
ügyekkel kapcsolatos információk beszerzése, gyûjtése, kiértéke-
lése és nyújtása; piaci tanulmányok; piackutatás; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;
üzleti információk.

36 Követelésbehajtási tevékenység; követelésmenedzsment
tanácsadás; finanszírozási tanácsadás; követeléskezelés; faktorál-
ási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások; pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénz-
ügyi finanszírozási szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység.

42 Adatbázis szolgáltatások; adatkezelés; adatfeldolgozás;
adatbázis hozzáférés biztosítása; adatszolgáltatás.

(210) M 10 01019 (220) 2010.03.29.
(731) Eurama Idegenforgalmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Dunarama
(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.

41 Sport és kulturális tevékenység, szórakoztatás.

43 Vendéglátás.

(210) M 10 01030 (220) 2010.03.30.
(731) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Utrecht (NL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) CORTELLE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, fõként orális fogamzásgát-

ló szerek.

(210) M 10 01031 (220) 2010.03.30.
(731) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Utrecht (NL)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) CORENELLE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, fõként orális fogamzásgát-

ló szerek.

(210) M 10 01072 (220) 2010.04.02.
(731) Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Zalakaros (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 01078 (220) 2010.04.06.
(731) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 39 Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás; teherfuva-
rozás; költöztetés; egyéb szállítás; egyéb szállítási szolgáltatás;
jármûvezetõi szolgáltatás; jármûkölcsönzés; utazások szervezé-
se; utaskísérés; teheráruk kirakása; információ szállítással kap-
csolatban; vízi szállítás; vízi taxi szolgáltatás.

(210) M 10 01085 (220) 2010.04.07.
(731) JD-Media CO. LTD., Gyeonggi-do (KR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Riasztók, erõsítõk, elektromos berregõk; tûzjelzõk, mikro-
fonok, radio-elektromos készülékek, vevõkészülékek, jelzõcsen-
gõk, hangrögzítõ készülékek, hangrögzítõ hordozók, hangrögzítõ
lemezek, hangrögzítõ szalagok, hangrögzítõ, erõsítõ, hangvissz-
adó és hangtovábbító készülékek; képmagnók, drótnélküli anten-
nák.

(210) M 10 01089 (220) 2010.04.07.
(731) Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 10 01154 (220) 2010.04.12.
(731) FÕNIX-MED Eészségügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 10 01174 (220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);

Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)

(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) GLOBAL LIFE
(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.

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

(210) M 10 01175 (220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);

Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)

(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Click’N’Join!
(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.

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

(210) M 10 01176 (220) 2010.04.13.
(731) Lunk Gergely, Ászár (HU);

Lukácsa Sándor, Budapest (HU);
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)

(740) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) GLG
(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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 10 01177 (220) 2010.04.13.
(731) Akadémia Nyelviskola Oktatási és Szolgáltató Kft.,

Esztergom (HU)

(546)

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

(210) M 10 01187 (220) 2010.04.14.
(731) Balzola AvantGarden Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AvantGarden
(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 01189 (220) 2010.04.14.
(731) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest

(546)

(511) 9 Optika szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek, vakítás-
gátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetõk, cvikkerek,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), cvikkertokok, szem-
üveglencse üvegjei gyûjtõlencsék, kondenzorlencsék, kontakt-
lencsék, optikai lencsék, optika korrekciós lencsék, objektívek,
optika prizmák, nagyítók, lupék, optikai üvegek, fényképészeti
szûrõk, optika tükrök, optikai cikkek, optikai készülékek és esz-
közök, binokuláris távcsövek, lencsék csillagfényképezéshez,
fényképészeti diafragmák, exponált filmek, diapozitívok, fényké-
pezõgépek, fénymérõk, fényképészeti vakuk, fényképészeti villa-
nólámpák, filmkamerák, állványok fényképezõgépekhez, három-
lábú állványok fényképezõgépekhez, diavetítõk.
35 Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, ke-
reskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése, árubemutatás,
áruminták terjesztése, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, el-
adási propaganda (mások számára), hirdetési oldalak készítése,
hirdetési helyek kölcsönzése, on-line hirdetõi tevékenység számí-
tógépes hálózaton, rádiós- és televíziós reklámozás, gazdasági
elõrejelzések, piaci tanulmányok, piackutatás, adatgyûjtés keres-
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kedelmi ügyletekrõl,kereskedelmi információs ügynökségek, ku-
tatások ügyletekkel kapcsolatban, beszerzõi szolgáltatások, szak-
mai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítások, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, közön-
ségszolgálat.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; tudomá-
nyos, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szó-
rakoztatás); élõ elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; on-line elérhetõ elekt-
ronikus publikációk; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió-
és televízió-programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás;
filmezés videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvéte-
lek kölcsönzése.

43 Helyfoglalás panziókban és szállodákban; szálláshelyek le-
foglalása; szállásügynökségek; rendezvényhez termek kölcsön-
zése.

(210) M 10 01202 (220) 2010.04.15.
(731) Erdey János, Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 10 01208 (220) 2010.04.15.
(731) Conlight Kft., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia, Budapest

(546)

(511) 11 Különösen világítástechnikai eszközök, világítóberendezé-
sek, készülékek, világítástechnikai szerelési anyagok és alkatré-
szek.

35 Különösen on-line szolgáltatás, on-line kereskedelem, in-
teraktív szolgáltatás.

42 Különösen mérnöki tervezés, világítástechnikai tanácsadás.

(210) M 10 01231 (220) 2010.04.19.
(731) Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
(740) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) MOTOKHANA
(511) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gya-

korlati képzés (szemléltetés), idõmérés sporteseményeken, klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzõtábori
szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül
autóversenyek szervezése, rendezése, különösen szlalom-, drift-,
gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamint go-
kart-, off-road-, jet-ski- és formulaversenyek szervezése, rende-

zése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen super-
moto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek szervezése
rendezése.

(210) M 10 01232 (220) 2010.04.19.
(731) Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
(740) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) GYMKHANA
(511) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gya-

korlati képzés (szemléltetés), idõmérés sporteseményeken, klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzõtábori
szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül
autóversenyek szervezése, rendezése, különösen szlalom-, drift-,
gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamint go-
kart-, off-road-, jet-ski- és formulaversenyek szervezése, rende-
zése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen super-
moto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek szervezése
rendezése.

(210) M 10 01235 (220) 2010.04.19.
(731) Friesl Balázs, Szombathely (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 01272 (220) 2010.04.22.
(731) SHI HUA QIN, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(541) LEO JEANS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 01273 (220) 2010.04.22.
(731) Dai Dongqing, Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

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

(210) M 10 01403 (220) 2010.05.03.
(731) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája,

Budapest (HU)

(541) AmCham Voice
(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.

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.
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(210) M 10 01404 (220) 2010.05.03.
(731) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája,

Budapest (HU)

(541) The Voice of AmCham
(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.

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.

A rovat 97 db közlést tartalmaz.

M539

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám II. kötet, 2010.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2010-06-24T15:13:12+0200
	Szabó Richárd István




