
(210) M 08 02622 (220) 2008.08.14.
(731) Teupen Hungária Gépgyártó Kft., Bagod (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRAKLIFT
(511) 7 Emelõszerkezetek, emelõ berendezések, emelõgépek.

12 Önjáró emelõgépek, kosaras emelõgépek, emelõtargoncák.

(210) M 09 02858 (220) 2009.10.05.
(731) Nguyen Ta Lam, Napkor (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; harisnya.

(210) M 09 02982 (220) 2009.10.14.
(731) Marcal Vendéglátó és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Marcal Vendéglõ-Étterem
(511) 30 Ételek (liszt alapú), szendvicsek, cukrászati termékek, cuk-

rász- és aprósütemények (cukrászat), édességek, palacsinták, tor-
ták, gyümölcstorták, ostyák, bonbonok, gesztenyepüré, italok
(csokoládé-, kakaó-, kávé alapú), tea, ehetõ díszek sütemények-
hez marcipán, fagylalt, jégkrém, pudingok, péksütemények, brió-
sok, gabonakészítmények.

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

43 Éttermi vendéglátás, party-service; büfék, étkezdék, kávé-
házak, vendéglõk; éttermi-, gyorséttermi-, tálalási szolgáltatások,
önkiszolgáló éttermek, cukrászdai-, bár-, szállodai- és panzió-
szolgáltatások; rendezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 09 03052 (220) 2009.10.21.
(731) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borokból ké-
szült brandy

(210) M 09 03126 (220) 2009.10.28.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CASTER
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

32 Sörök.

(210) M 09 03270 (220) 2009.11.10.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)

(541) Fontos! Think Tank
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.

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 09 03327 (220) 2009.11.16.
(731) EDT Trade Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 03499 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) SENORITA
(511) 33 Bor.

(210) M 09 03500 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) CASSANDRA
(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 09 03602 (220) 2009.12.10.
(731) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt.,

Budapest (HU)

(541) VIADAL
(511) 33 Ánizslikõr, anis; ánizslikõr, anisette; alkoholos eszenciák;

alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; alma-
borok; aperitifek; arak (rizspálinka); borok; curacao; cseresznye-
pálinka; égetett szeszesitalok; emésztést elõsegítõ italok (tömény
italok és likõrök); gin; gyomorkeserû (bitter) italok; gyümölcski-
vonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kokté-
lok; körtebor; likõrök; lõre, csiger; mentalikõr; mézsör; pálinkák,
brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
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(210) M 09 03603 (220) 2009.12.10.
(731) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt.,

Budapest (HU)

(541) DIADAL
(511) 33 Ánizslikõr, anis; ánizslikõr, anisette; alkoholos eszenciák;

alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; alma-
borok; aperitifek; arak (rizspálinka); borok; curacao; cseresznye-
pálinka; égetett szeszesitalok; emésztést elõsegítõ italok (tömény
italok és likõrök); gin; gyomorkeserû (bitter) italok; gyümölcski-
vonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kokté-
lok; körtebor; likõrök; lõre, csiger; mentalikõr; mézsör; pálinkák,
brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

(210) M 09 03612 (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 03631 (220) 2010.01.06.
(731) Pétervári Csaba, Jánosháza (HU);

Pétervári Norbert, Jánosháza (HU);
Pétervári Roland, Keszthely (HU);
Pétervári Barbara, Jánosháza (HU)

(546)

(511) 43 Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; ven-
déglátóipar.

(210) M 09 03702 (220) 2009.12.18.
(731) Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Nyakörvek és hámok állatok részére; pórázok, szájkosarak,
takarók, pokrócok és szõnyegek állatok részére; rágásra és harap-
dálásra alkalmas-nem ehetõ -játékok állatok részére, ruhák kis
háziállatoknak.

21 Ápoló eszközök háziállatoknak, mégpedig fésûk, sziva-
csok, kefék, lóvakarók; alomtálcák, víztároló edények, mûanyag-
ból készült boxok, ketrecek, kalitkák és kosarak háziállatok szá-
mára; valamint ezek részei; ketrecekhez takarók, madárfürdõk és
mûtojások; hosszúnyelû lapátok állatürülék eltakarításához.

31 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magvak
és vetõmagvak; táplálékok állatok, madarak, rágcsálók és halak
részére és ezekbõl álló készítmények az ebbe az áruosztályba tar-
tozó táplálékokhoz adalékként való használatra; maláta; szépia
csontok; ehetõ csontok, rudacskák és rágcsák háziállatok részére;
macskák részére tej; állati alom; friss gyümölcsök és zöldségek és
ezekbõl elõállított készítmények más táplálékok adalékaként tör-
ténõ felhasználáshoz.

(210) M 09 03706 (220) 2009.12.19.
(731) Agronauta Bt., Sóskút (HU)

(541) Sulforace
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

(210) M 09 03717 (220) 2009.12.21.
(731) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég), Princeton (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HOLLYWOOD WHITE
(511) 3 Szájápoló és szájhigiénés készítmények; fogkrémek, fog-

paszták, foggélek, fogcsiszolók, fogfehérítõ készítmények, száj-
vizek és szájöblítõk nem gyógyászati használatra, lehelet frissítõk
nem gyógyászati használatra.

(210) M 09 03719 (220) 2009.12.21.
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

(546)

(511) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya ké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett, bevont és fel-
dolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi
mogyorók; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.

30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon elõállított vagy elkészített, tápióka, manióka, rizs, ku-
korica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos
és sós sütemények; fõleg magvakból, szárított gyümölcsbõl fel-
dolgozott gabona magvakból készült mûzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.

31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák,
földi mogyorók és magok.

(210) M 09 03720 (220) 2009.12.21.
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

M430

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(546)

(511) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya ké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett, bevont és fel-
dolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi
mogyorók; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.

30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon elõállított vagy elkészített, tápióka, manióka, rizs, ku-
korica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos
és sós sütemények; fõleg magvakból, szárított gyümölcsbõl fel-
dolgozott gabona magvakból készült mûzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.

31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák,
földi mogyorók és magok.

(210) M 09 03722 (220) 2009.12.21.
(731) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-
gyák; szilárd mûtrágyák, folyékony mûtrágyák, lombtrágyák, le-
véltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, ter-
mésnövelõ anyagok.

5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), faseb kezelõk.

(210) M 09 03723 (220) 2009.12.21.
(731) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-
gyák; szilárd mûtrágyák, folyékony mûtrágyák, lombtrágyák, le-
véltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, ter-
mésnövelõ anyagok.

5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), faseb kezelõk.

(210) M 09 03727 (220) 2009.12.22.
(731) Bull Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

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.

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

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

(210) M 09 03728 (220) 2009.12.22.
(731) IDEA’S SOLAR Kft., Harsány (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Napelemek, elektromos elemek.

19 Nem fém építõanyagok; tetõzet, nem fémbõl, napelemek-
kel; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõfedõ anya-
gok, nem fémbõl.

(210) M 09 03729 (220) 2009.12.22.
(731) Stascheit André, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült építési csövek,
aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozható szer-
kezetek, emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 03768 (220) 2009.12.28.
(731) Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03769 (220) 2009.12.28.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

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

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

(210) M 09 03771 (220) 2009.12.30.
(731) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

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

(210) M 09 03774 (220) 2009.12.30.
(731) Dokk Bisztró Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03775 (220) 2009.12.30.
(731) Dokk Bisztró Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03776 (220) 2009.12.30.
(731) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

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

(210) M 10 00005 (220) 2010.01.04.
(731) Gusto Burger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 10 00049 (220) 2010.01.13.
(731) Bánhalmi László, Budapest (HU);

Bánhalmi Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok, ás-
ványvizek, izotóniás italok, izotóniás italok, szénsavas italok,
vizek(italok).

(210) M 10 00102 (220) 2010.01.15.
(731) Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PUSKÁS FERENC
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, bizsuk, jelvé-
nyek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák
és más idõmérõ eszközök.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áru-
minták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek, élelmiszerek és ita-
lok kiskereskedelmi értékesítése.

41 Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek; sportrendezvények, emléktornák.

43 Vendéglátás; szállodák, éttermek, sörözõk, borozók, kávé-
zók.

45 Szellemi tulajdon licencia és franchise.

(210) M 10 00103 (220) 2010.01.15.
(731) Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, bizsuk, jelvé-

nyek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák
és más idõmérõ eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; könyvek, folyóiratok; fényké-
pek, képeslapok, matricák, jelvények; papíriprai cikkek; tanításai
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; kli-
sék.
25 Ruházati cikkek, sportruházat; cipõk, sportcipõk; sapkák,
kalapok.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; üdítõitalok, gyerekpezsgõk; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áru-
minták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek, élelmiszerek és ita-
lok kiskereskedelmi értékesítése.

(210) M 10 00117 (220) 2010.01.18.
(731) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

(541) DOGGYDOLLY
(511) 25 Ruha-kalap-cipõárú (kutyaruha).

(210) M 10 00120 (220) 2010.01.18.
(731) Gastronet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; értesítések (papíráruk); jegyek; ragasztószalagok pa-
píripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék (papíripa-
ri); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; cí-
merpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra (papírból
vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag buborékle-
mezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból
vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló anyagok (kar-
tonból vagy papírból); mûanyagfóliák csomagolásra; szalvéták
papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk papírból; papírtö-
rülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó alátétek; elõkék
(csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; zász-
lók (papírból).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú-); nádcukor szirup.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
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kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése.

(210) M 10 00122 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00123 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00124 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00125 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00134 (220) 2010.01.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Paletta díjcsomag
(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.

38 Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,
adatok, hang és video elektronikus továbbítása, elektronikus leve-
lezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, Internet
szolgáltatás, telefon, telefax, digitális információ szolgáltatás táv-
közlési ügyekben.

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

(210) M 10 00138 (220) 2010.01.19.
(731) Spirits International B.V., Luxembourg (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) STOLI GALA APPLIK
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

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

33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 10 00139 (220) 2010.01.20.
(731) Hung-Esszencia Season Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00140 (220) 2010.01.20.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

(210) M 10 00141 (220) 2010.01.20.
(731) Silkflower and Decor Kft., Budapest (HU)

(541) JURAPARK
(511) 26 Selyemvirág, dekorációs termékek, ajándéktasak.

(210) M 10 00142 (220) 2010.01.20.
(731) McDonalds’s International Property Company, Ltd.,

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

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készít-
mények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek, sertéshús szend-
vicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és fõzött gyümöl-
csök és zöldségek; tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok;
desszertek.
30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertés-
hússal, hallal, csirkehússal; kétszersültek, kekszek; kenyér; teasü-
temények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk,
pótkávé; tea; mustár; zabliszt, zabpehely; tészták, tésztafélék;
szószok; fûszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos
létesítmények mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatások; haza-
vitelre szánt ételek elõkészítésével és értékesítésével kapcsolatos
szolgáltatások.

(210) M 10 00155 (220) 2010.01.20.
(731) Anhui BBCA Fermentation Technology Engineering Research

Co., Ltd., Anhui (CN)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Citromsav ipari célokra; nátrium-citrát; xilit; triptofán; tej-
sav; glukóz ipari célokra; lizin; arabinóz; keményítõ ipari célokra;
zselatin ipari célokra; almasav.

(210) M 10 00178 (220) 2010.01.22.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(546)

(511) 9 Ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

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

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

38 Távközlés.

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

42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány szolgáltatás, vagyis adatok gyûjté-
se, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások,
szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jogok, rádiósugárzási és tv-su-
gárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

(210) M 10 00206 (220) 2010.01.25.
(731) Kocsis Dávid, Gyõr (HU);

Kocsis Gábor, Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor, Gyõr

(546)

(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 00210 (220) 2010.01.25.
(731) Premium Health Concepts Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Kecskés Katalin, Sopron

(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).
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10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; 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 00211 (220) 2010.01.25.
(731) Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

(541) BlueContact
(511) 9 Szoftverek.

42 Számítógép-programozás, számítógépprogramok kidolgo-
zása.

(210) M 10 00228 (220) 2010.01.28.
(731) GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Erdei Zsolt, Kalas, Molnár, Erdei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 00229 (220) 2010.01.28.
(731) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Õrtilos (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

(210) M 10 00231 (220) 2010.01.28.
(731) XZM Laboratories B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXXEMA
(511) 3 Kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; hajmosó szerek;

fogkrémek; kozmetikai bõrápoló termékek.

5 Gyógyszerészeti és egészsségügyi készítmények; tapaszok,
kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra; orvosi használatra alkalmazott termékek; fitoterápiás és
homeopátiás termékek.

(210) M 10 00240 (220) 2010.01.29.
(731) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek; növényi zsiradék hozzáadásával készült tej-
alapú készítmények.

(210) M 10 00243 (220) 2010.01.29.
(731) Tommy - Invest Elektronikai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Mágnes szalagos - mágnes kártyás és mágnes papiros adat-
hordozók és mágnesfejes adatrögzitõk, vasmag - ferrit - amorf -
nanokristály induktiv magok, induktiv elemek, transzformátorok,
szûrõk, áram váltók, elektromágnes elektronikai áramkörök, sze-
relt elektronikai panelek, elektronikai mérõegységek, rádiófrek-
venciás helyzetmeghatározó, rádiófrekvenciás érzékelõ - olvasók
és kódolók.

(210) M 10 00280 (220) 2010.02.02.
(731) Telluride Enterprises Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Spielmann Éva, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 10 00284 (220) 2010.02.02.
(731) Ferenczi Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Czina Krisztina Diána, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Aktatáskák, bõr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;
bõröndök, kézitáskák; bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrszí-
jak; dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl; irattáskák, aktatáskák.

25 Bõrruházat, cipõfelsõrészek; cipõk

(210) M 10 00285 (220) 2010.02.22.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldsé-
gek.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok, fûszerek.
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(210) M 10 00293 (220) 2010.02.03.
(731) Borsi Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COMPU-TIK
(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.

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.

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

(210) M 10 00296 (220) 2010.02.03.
(731) Szõke András, Taliándörögd (HU)
(740) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00308 (220) 2010.02.03.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gombaölõ szerek (fungicidek).

(210) M 10 00311 (220) 2010.02.04.
(731) Ásványi Anett, Kimle (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Inno Star
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

30 Tea, tea alapú italok.

(210) M 10 00312 (220) 2010.02.04.
(731) Cao Kelin, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(210) M 10 00313 (220) 2010.02.04.
(731) Barát Papír Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Címkék, nem szövetbõl; dossziék [papíráruk]; fedelek, kö-
tések, borítók [papíráruk]; festékszalagok számítógép-nyomta-
tókhoz; formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; hajtogatókarto-
nok [irodai cikkek]; iratgyûjtõk, dossziék; iratkapcsok, gemkap-
csok; iratkapcsok, iratfûzõk; irattartók [irodai cikkek]; irodai kap-
csok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írófelszerelések; író-
szerek; írótollak; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; kar-
totékkartonok [papíráruk]; könyvecskék, füzetek; lyukasztók ké-
zi [irodai cikkek]; másolópapír [papíráruk]; naptárak; nyomtatvá-
nyok; papíráruk; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; szalvéták,
papírból; tollak [irodai cikkek]; tûzõgépek [irodai cikkek]; önta-
padó címkék [papíráruk].

(210) M 10 00318 (220) 2010.02.04.
(731) Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Algakivonatok étkezésre; fésûkagylók, nem élõ; garnéla rá-
kok, nem élõ; hal, nem élõ; hal, tartósított; halból készített ételek;
halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; ho-
már, nem élõ; kagylók, (ehetõ -), nem élõ; kagylók, nem élõ; kavi-
ár; languszták, nem élõ; lazac; osztriga, nem élõ; rákfélék, ke-
ménytestû, nem élõ; rákok, folyami, nem élõ; sózott hal; szardel-
la, ajóka; szardínia; tengeri rákok, apró, nem élõ;tengeri uborkák,
nem élõ; tonhal.

(210) M 10 00319 (220) 2010.02.04.
(731) dr. Wolf Patricia, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, különösen import, export, kiskereske-
delmi és forgalmazási szolgáltatások alkoholos italok vonatkozá-
sában.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés, különösen alkoholos italok szállítása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen oktatás, tolmácsolás, fordítói tevé-
kenység, fordítói hitelesítés, gyermeknevelés és felügyelet.

(210) M 10 00322 (220) 2010.02.04.
(731) Melodika Kft., Kispáli (HU)

(541) Mercy együttes
(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

(210) M 10 00325 (220) 2010.02.05.
(731) Ecoroll Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Milyo
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, aluminium fólia.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; papíripari cikkek, papíripari cik-
kek háztartási célokra; csomagolóanyagok papírból, kartonból.

17 Mûanyag fóliák ívek vagy tekercsek formájában, díszítési
célokra; ragasztós hátoldalú mûanyag lapok, fóliák és/vagy hálók
tartós matricák és/vagy jelzések gyártására.

(210) M 10 00326 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése.

36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

(210) M 10 00327 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Rendezvényközpont
(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása.

43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

(210) M 10 00328 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Logistics
(511) 36 Irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Raktárbérlet, raktározás, tárolás.

(210) M 10 00329 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Irodaközpont
(511) 36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Parkolási szolgáltatás.

(210) M 10 00330 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Ház
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése.

36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

(210) M 10 00331 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Bevásárlóközpont
(511) 36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Parkolási szolgáltatás.

(210) M 10 00332 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Expo
(511) 35 Kereskedelmi, vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

41 Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

(210) M 10 00337 (220) 2010.02.05.
(731) Emotion Fittness Magyarország Kft., Dudar (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 10 00340 (220) 2010.02.05.
(731) FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi,
vadhús, húskivonat, gyümölcsök és zöldségek és zöldség keveré-
kek, fõtt zöldségek, tojás, étolajok és zsírok, tej és egyéb tejtermé-
kek, tej alapú pépek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír és ezek
ízesített változatai, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zöldség-
konzervek, savanyúságok, zselék, lekvárok, kompótok.

30 Kávé, tea, kakaó és csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek, cukor, fagylaltok, jégkrémek, pudingok, ke-
nyér, tésztafélék és cukrászsütemények, salátaöntetek.

(210) M 10 00341 (220) 2010.02.05.
(731) OLIP ITALIA S.p.A., Lazise (VR); Fraz. Cola’ (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai
munkák.

43 Étel és ital ellátó szolgáltatás; átmeneti szállás.

(210) M 10 00344 (220) 2010.02.08.
(731) access assessment alkalmasságvizsgáló Kft., Budaörs (HU);

MarkCon Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Pécs (HU)

(740) Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

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

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

(210) M 10 00346 (220) 2010.02.08.
(731) Chrome Ball Studio Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 10 00349 (220) 2010.02.08.
(731) Svéd Szendvicstorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(210) M 10 00358 (220) 2010.02.08.
(731) Bongrain S.A. (a French société par actions simplifiée),

Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALANDRA HÍV AZ ÍZE
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 10 00363 (220) 2010.02.09.
(731) Marco Bag Kft., Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 10 00364 (220) 2010.02.09.
(731) Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00368 (220) 2010.02.09.
(731) dr. Szemerédi Gyula, Budapest (HU);

Török Ádám, Veresegyház (HU)

(541) BRADOBAD
(511) 5 Fertõtlenítõ szerek, kutya, macska mosdató szerek, kutya,

macska lemosó szerek.

(210) M 10 00369 (220) 2010.03.04.
(731) Molnár Tibor, Zalaegerszeg (HU)

(541) Flamingó együttes
(511) 41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 10 00371 (220) 2010.02.09.
(731) Simon Klio, Budakeszi (HU)

(541) Braumeister
(511) 32 Sörök.

(210) M 10 00392 (220) 2010.03.11.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldsé-
gek.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok, fûszerek.

(210) M 10 00393 (220) 2010.02.11.
(731) Csillag László Károly, Kaposvár 7400 (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

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

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 00394 (220) 2010.02.11.
(731) ELEKTRIKÓ Kft., Vácszentlászló (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; televízió készülékek, cd, mp3-mp4 leját-
szók, rádiók, fényképezõgépek, számítógépek.

11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, berendezések. Ház-
tartási hûtõ-fagyasztószekrények, fagyasztóládák, gáztûzhelyek,
sütõk, fõzõlapok, klímaberendezések, mikrohullámú sütõ, kály-
hák, mosógép, elektromos olajradiátor, konyhai elektromos ké-
szülékek: kávéfõzõ, vasaló, kenyérsütõ, hajszárító, hajsütõ.

(210) M 10 00396 (220) 2010.02.11.
(731) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,

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

(546)

(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdõ, kemping; szabadidõs,
wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális rendez-
vények, szimpóziumok, konferenciák, show mûsorok szervezése.

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

(210) M 10 00416 (220) 2010.02.11.
(731) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

mosó szerek; fogkrémek.

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

(210) M 10 00417 (220) 2010.02.12.
(731) Karenowa Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók
beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; autómosás; bányamûve-
lés; biztonsági zárak javítása; bõr ápolása, tisztítása és javítása
(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorasztalos munkák
[javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpito-

zása; cipõjavítás; csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása;
daruk [építõipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések
felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesí-
tése; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasz-
nált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; esernyõjavítás;
exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás [kõmûvesmun-
ka]; fehérnemû mosása; fehérnemû vasalása; fehérnemû-tisztítás;
felvonók felszerelése és javítása; fertõtlenítés; fényesítés horzsa-
kõvel; fényképezõgépek javítása; féregirtás, nem a mezõgazda-
ságban; filmvetítõgépek javítása és karbantartása; fûtõberendezé-
sek felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartá-
sa és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabron-
csok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];gyár-
építés; hajóépítés;hangszerek restaurálása; homokfúvás; hûtõbe-
rendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelé-
se, karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; jármûja-
vító mûhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; jármûfé-
nyezés; jármûjavítás;jármûmosás; jármûvek karbantartása; jár-
mûvek kenése; jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûvek tisztí-
tása; jelek festése vagy javítása; kazánok tisztítása és javítása;
kárpit(ozás) javítása; kemencék üzembe helyezése és javítása;ké-
ményseprés; késélezés; kikötõépítés; konyhai felszerelések
üzembe helyezése;kõbányák kiaknázása; kõmûves munkák; kút-
fúrás; külsõ és belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezé-
sek felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és ja-
vítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];mólók építése; mo-
sodák; mûtárgyak restaurálása; napernyõk javítása; nyílászárók
beszerelése; órák karbantartása és javítása; patkányirtás;páncél-
szekrények karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása
és javítása; pelenkamosás;raktárak építése és javítása; repülõgé-
pek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagõzölés, va-
salás; ruhajavítás;ruhanemûk tisztítása; ruhák felújítása;stoppo-
lás [ruhajavítás]; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása
és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés]; szi-
vattyújavítás; szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétá-
zás; távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása; tenger
alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetõfedõ munkák; tisztító-
gépek kölcsönzése; tonerpatronok újratöltése; tûzriasztók felsze-
relése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása; áll-
ványozás; égõfejek karbantartása és javítása; építés [belsõ] tisztí-
tása; épületek tisztítása [külsõ felületé]; öntözõberendezések
üzembe helyezése és javítása; útburkolás; utcaseprõgépek köl-
csönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok
és üzletek építése; vegytisztítás;vízvezeték-szerelés; vízszigete-
lés [építõipar].

(210) M 10 00423 (220) 2010.02.12.
(731) Black & White Média Film Kft., Budapest (HU)

(541) vas akarattal az egészségért
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00473 (220) 2010.02.16.
(731) Cinego Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 10 00479 (220) 2010.02.16.
(731) DJ Promotion Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NITEFORCE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; (pólók, felsõruházat,

nadrágok).

38 Távközlés; (rádióadás, televíziós mûsorszórás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; (diszkók szolgáltatásai, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, éjszakai klubok).

(210) M 10 00484 (220) 2010.02.16.
(731) Ruti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Német Zoltán, Budapest

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

(210) M 10 00497 (220) 2010.02.17.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00500 (220) 2010.02.17.
(731) Edictum Kft., Gyál (HU)

(541) SYNAPS
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ve-
võkészülékek, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák,
LNB konverterek.

(210) M 10 00501 (220) 2010.02.17.
(731) Edictum Kft., Gyál (HU)

(541) AMIKO
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ve-
võkészülékek, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák,
LNB konverterek.

(210) M 10 00503 (220) 2010.02.17.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00538 (220) 2010.02.18.
(731) Euro Sol Burgonyakereskedelem és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisz-
tek és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, és
cukrászati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melaszszirup,
élesztõ, élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek
kivételével), fûszerek, fagylaltok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak,
amelyek nem tartoznak más osztályba, élõ állatok, friss gyümöl-
csök és zöldségek, vetõmagvak, természetes növények és virá-
gok, állati tápanyagok, maláta.

(210) M 10 00539 (220) 2010.02.18.
(731) Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EURO SOL
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisz-

tek és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, és
cukrászati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melaszszirup,
élesztõ, élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek
kivételével), fûszerek, fagylaltok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak,
amelyek nem tartoznak más osztályba, élõ állatok, friss gyümöl-
csök és zöldségek, vetõmagvak, természetes növények és virá-
gok, állati tápanyagok, maláta.

(210) M 10 00550 (220) 2010.02.18.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PERDACAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00562 (220) 2010.02.19.
(731) Soliteint Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

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

(541) SOLIFRUIT
(511) 3 Illatszer készítmények, kozmetikai krémek, kozmetikai sze-

rek.

(210) M 10 00582 (220) 2010.02.23.
(731) Meló-Diák Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,

Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

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

(210) M 10 00610 (220) 2010.02.24.
(731) Robinson Tours Kft., Balatonfüred (HU)

(541) Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági
Mûvészeti Fesztivál

(511) 39 Utazásszervezés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek, versenyek szervezése [oktatás], élõ elõadások bemu-
tatása.

(210) M 10 00613 (220) 2010.02.24.
(731) IKO Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00614 (220) 2010.02.24.
(731) IKO Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00617 (220) 2010.02.24.
(731) NOVARTIS, Basel (CH)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OTRIVIN. SZABAD A LÉLEGZET
(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).

(210) M 10 00633 (220) 2010.02.25.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(300) Z-200971510 2009.11.25. SI
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ROXERA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00639 (220) 2010.02.26.
(731) Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

(541) matkov
(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).

(210) M 10 00640 (220) 2010.02.26.
(731) Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

(541) BELLONA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(210) M 10 00671 (220) 2010.03.02.
(731) Kunság Kincse Borászati Szövetkezet, Soltvadkert (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 10 00680 (220) 2010.03.02.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 10 00682 (220) 2010.03.03.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejes készítmények.

30 Tejdesszertek, tejpépek, fagylaltok; jégkrémek.

(210) M 10 00683 (220) 2010.03.03.
(731) Novartis Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus és Társai Ügyvédi Iroda, 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.

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.

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

(210) M 10 00700 (220) 2010.03.03.
(731) Rajta Roland, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Internetes honlap.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

45 Mások által, egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott sze-
mélyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00718 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PRIMBIOTIC
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-

sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00719 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-
sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00720 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-
sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00729 (220) 2010.03.05.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Éva jogtanácsos, Magyar Lapterjesztõ Zrt., 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, magazinok, revük (idõszaki lapok); újságok.

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

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

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosí-
tása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzene-
tek küldése.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; csomagküldemények elosztása; információ szállítással kap-
csolatban; levélben megrendelt áruk szállítása; napilapok terjesz-
tése.

(210) M 10 00751 (220) 2010.03.08.
(731) Panarom Natúrkozmetika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, masszázs olajok.

(210) M 10 00755 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

mosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.
30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00760 (220) 2003.05.23.
(731) Barberton-Consultores e Servicos, Lda.,

P-Funchal-Madeira (PT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) DIPLOMÁTICO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, különösen rum.

(210) M 10 00768 (220) 2010.03.09.
(731) Bochemie a.s., Bochumin (CZ)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Penész eltávolító fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra
szolgáló anyagok, mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztí-
tó-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; folyékony szappanok.

(210) M 10 00771 (220) 2010.03.09.
(731) JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 10 00777 (220) 2010.03.09.
(731) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00781 (220) 2010.03.09.
(731) Lornion Impex S.R.L., Targu Mures, Jud. Mures (RO)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegtartók, szemüveglen-
csék, szemüveglencse üvegjei, ebbe az osztályba tartozó szem-
üvegkiegészítõk és szemüvegkellékek.

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

35 Reklámozás, áruk bemutatása, kereskedelmi adminisztrá-
ció, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi tevékenység, import-
export.

(210) M 10 00803 (220) 2010.03.10.
(731) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Telek Péter, Telek Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIBRI
(511) 28 Játékkártyák.

(210) M 10 00809 (220) 2010.03.10.
(731) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 43 Szállodai és éttermi (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; motelek, éttermek, kávézók, teázók, bárok (kivéve
klubok), üdülõk szolgáltatásai; szállodai szobafoglalás turisták
számára; nem szakmai jellegû konzultáció és tanácsadás szállodai
és éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

(210) M 10 00814 (220) 2010.03.11.
(731) Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

(546)

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

(210) M 10 00841 (220) 2010.03.12.
(731) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Viktor, Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Gyertya.

16 Levelezõlapok, könyvek, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, papíráru cikkek.

20 Szobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; mûvé-
szeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból.

(210) M 10 00876 (220) 2010.03.16.
(731) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és
banki szoftverrendszerek.

16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes prog-
ramokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.

36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, számítógépes programok installációja, számítógépes rendsze-
rek tervezése, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gép-programozás, számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsola-
tos tanácsadás.

(210) M 10 00877 (220) 2010.03.16.
(731) SYNCHRONY LM, Baja (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; ak-
tatáskák; bõröndök, kézitáskák; utazóládák (poggyász); ernyõk
esernyõk; erszények nem nemesfémbõl; erszények, pénztárcák;
hátizsákok; irattáskák; aktatáskák; iskolatáskák; kerekekkel ellá-
tott bevásárlótáskák; kézitáskák; kofferek (kisutazóládák); kulcs-
tartók (bõráru); ládák bõrbõl vagy mûbõrbõl; lánchálós erszények
(nem nemesfémbõl); levéltárcák; (moleszkin) bõrutánzat; név-
jegytartók, kártyatartók; oldaltáskák; piperetáskák; strandtáskák;
utazó készletek (bõripari cikkek) utazóládák; útitáskák.

(210) M 10 00879 (220) 2010.03.16.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AXE EXCITE
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek; kölni-

vizek, toalett vizek, testápoló spray-k, parfüm spray-k; olajok,
krémek és oldatok bõrápoláshoz; borotvahabok, borotva gélek,
borotválkozást megelõzõ és utáni oldatok; hintõporok; fürdéshez
és zuhanyozáshoz használt készítmények, hajápoló oldatok; fog-
krémek; gyógyászati anyagokat nem tartalmazó szájvizek; dezo-
dorok, izzadságcsökkentõ készítmények személyi használatra;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.

(210) M 10 00885 (220) 2010.03.17.
(731) PLASTDUR 2007 Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Törökbálint (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos és mezõgazdasági célokra vegyi anya-
gok, ipari ragasztóanyagok, mûanyagok nyers állapotban.

2 Festékek, kencék, lakkok, konzerválószerek.

16 Háztartási ragasztóanyagok.

(210) M 10 00888 (220) 2010.03.17.
(731) Go-Investment 2008 Kft., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest
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(546)

(511) 6 Fémbõl és fémötvözetbõl készült borítólemeze; fémbõl és
fémötvözetbõl készült burkolatok; fémbõl és fémötvözetbõl ké-
szült védõborítások; csomagolótartályok fémbõl és fémötvözet-
bõl; dobozok fémbõl és fémötvözetbõl; hordók fémbõl és fémöt-
vözetbõl; konténerek fémbõl és fémötvözetbõl; koporsók fémbõl
és fémötvözetbõl; szarkofágok fémbõl és fémötvözetbõl; tartá-
lyok fémbõl és fémötvözetbõl; sugárzásvédelmi építmények fém-
bõl és fémötvözetbõl; silók fémbõl és fémötvözetbõl; építõanya-
gok fémbõl és fémötvözetbõl; építõelemek fémbõl és fémötvözet-
bõl; hordozható építõelemek fémbõl és fémötvözetbõl; építmé-
nyek fémbõl és fémötvözetbõl; ajtók és kapuk fémbõl és fémötvö-
zetbõl; szövetek fémbõl és fémötvözetbõl; sziták fémbõl és fém-
ötvözetbõl; rácsok fémbõl és fémötvözetbõl; zsaluzatok fémbõl
és fémötvözetbõl.

9 Védõsisakok; védõkesztyûk baleset, sugárzás és tûz ellen;
védõruhák baleset, sugárzás és tûz ellen; védõcipõk balesetek, su-
gárzás és tûz ellen; speciális védõöltözet radioaktív és egyéb su-
gárzás elleni védelemre; védõeszközök személyek baleset, sugár-
zás és tûz elleni védelmére; biztonsági felszerelések; radioaktív
sugárzás elleni védõeszközök; radioaktív sugárzás elleni védõ-
kesztyûk ipari használatra; pajzsok munkások arcának védelmé-
re; nem orvosi célokra alkalmas röntgensugárzás elleni védõesz-
közök; röntgensugárzás elleni védõkesztyûk ipari használatra;
dózismérõk, doziméterek; sugárzásmérõk; megfigyelõ mûszerek;
precíziós mérõmûszerek; száloptikás vezetékek és kábelek külsõ
szigetelése; elektromos kábelek külsõ szigetelése; speciális védõ-
öltözet repülõk részére; radiológiai ernyõk ipari használatra; radi-
ológiai készülékek ipari használatra; periszkópok; meteorológiai
léggömbök.

19 Nem fémbõl készült borítólemeze; nem fémbõl készült bur-
kolatok; nem fémbõl készült védõborítások; nem fémbõl készült
csomagolótartályok; nem fémbõl készült dobozok; nem fémbõl
készült hordók; nem fémbõl készült konténerek; nem fémbõl ké-
szült koporsók; nem fémbõl készült szarkofágok; nem fémbõl ké-
szült tartályok; nem fémbõl készült sugárzásvédelmi építmények;
nem fémbõl készült silók; homok, az öntödei homok kivételével;
nem fémbõl készült építõanyagok; nem fémbõl készült építõele-
mek; nem fémbõl készült hordozható építõelemek; nem fémbõl
készült építmények; nem fémbõl készült mobil épületek; nem
fémbõl készült ajtók és kapuk; nem fémbõl készült szövetek; nem
fémbõl készült sziták; nem fémbõl készült rácsok; nem fémbõl,
textilanyagokból készült külsõ redõnyök;nem fémbõl készült
szennyvízcsövek, lefolyócsövek; nem fémbõl készült zsaluzatok.

(210) M 10 00892 (220) 2010.03.17.
(731) Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Pápista Zoltán, Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Fûtõ- és hûtõberendezések.

(210) M 10 00896 (220) 2010.03.17.
(731) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) COOL WHITE
(511) 8 Borotvák és borotvapengék, borotválkozó eszközök, adago-

lók, kazetták és patronok, melyek mindegyike tartalmaz pengét; a
fenti termékek részei és kellékei.

(210) M 10 00899 (220) 2010.03.18.
(731) Nagy Norbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 10 00909 (220) 2010.03.19.
(731) Uszkai Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00910 (220) 2010.03.19.
(731) Wanadis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Józsa Éva, Dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, napvédõ termékek (kozmeti-
kai készítmények a bõr lebarnulására), kozmetikai krémek.

(210) M 10 00924 (220) 2010.03.22.
(731) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 10 00961 (220) 2010.03.23.
(731) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Héra, hagyd magad inspirálni
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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(210) M 10 00962 (220) 2010.03.23.
(731) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Héra Decor, természet inspirálta színek
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 10 00963 (220) 2010.03.24.
(731) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00980 (220) 2010.03.25.
(731) Bau-Ferr 2000 Kft., Kakucs (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) TOTYA
(511) 11 Fûtõberendezések, fûtõkazánok; vegyes tüzelésû kazánok;

kályhák.

(210) M 10 00993 (220) 2010.03.25.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Gurgaon-122001,

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

Budapest

(541) ISOZYLORAN
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és ál-

latgyógyászati alkalmazásra.

(210) M 10 01114 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DROSILENA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01115 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DROSINETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01116 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LILADROS
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01117 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MINKIAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01118 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KYLNETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01119 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) FRAGOTELLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01120 (220) 2010.04.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(541) OSTIBIL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, az ízületi betegsé-

gek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények kivételével.

A rovat 156 db közlést tartalmaz.
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