
(210) M 08 00728 (220) 2008.03.04.
(731) Andronova Larisa, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk.
25 Ruházati cikkek (köpeny, pólók).
26 Hímzések.
44 Szépségápolási szolgáltatások, emberek részére.

(210) M 08 01082 (220) 2008.03.27.
(731) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)

(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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 02381 (220) 2008.07.22.
(731) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(541) Queen of porcelain Porcelain of Queens
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02602 (220) 2008.08.13.
(731) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Netsuli
(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 08 02603 (220) 2008.08.13.
(731) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Active Learning
(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 01240 (220) 2009.04.27.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) ALICO PROFIT PLUS
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 09 01270 (220) 2009.04.28.
(731) Karcag Város Önkormányzata, Karcag (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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.

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

(210) M 09 01272 (220) 2009.04.28.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) SEXAPPEAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(210) M 09 01475 (220) 2009.05.19.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) STARTMOBIL
(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és

fenntartása.

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

(210) M 09 01553 (220) 2004.09.23.
(731) MUSTANG - Bekleidunkswerke GmbH.+Co.KG,

Künzelsau (DE)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi

ügyvivõ, Budapest

(541) MUSTANG STORE
(511) 25 Ruházati cikkek; fûzõk; sportruházat; bõrbõl készült ruhá-

zat; övek; cipõk; lábbelik sporthoz; fejfedõk, kalapáruk.

35 Értékesítés, különösen ruházat, cipõk és táskák értékesítése,
viszonteladói outletekben, katalógusok és elektronikus media út-
ján; adminisztratív szolgáltatások kereskedelmi hálózaton, vala-
mint postai és elektronikus(online) úton történõ értékesítés kere-
tein belül; információs és konzultációs szolgáltatások kereskede-
lemmel kapcsolatban; kereskedelmi vállalkozások mûködtetése
vagy menedzsmentje asszisztenciájával kapcsolatos reklámozás,
üzleti menedzsment, irodai funkciók, import-export, eladási pro-
paganda mások számára és franchising.

(210) M 09 01768 (220) 2009.06.18.
(731) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Érbetegek Mekkája: KAPUVÁR
(511) 44 Egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, fizikoterápia.

(210) M 09 01897 (220) 2009.06.29.
(731) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Alkohol lepárló berendezések.

42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.

(210) M 09 02045 (220) 2009.07.13.
(731) Recruit Co. Ltd., Tokyo (JP)
(300) 2009-004548 2009.01.26. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RGF
(511) 35 Hirdetési és reklámszolgáltatások és vonatkozó informáci-

ók nyújtása; kereskedelmi minták terjesztése és vonatkozó infor-
mációnyújtás; kereskedelmi minták terjesztése és ezzel kapcsola-

tos információnyújtás; áruk és szolgáltatások értékesítésének elõ-
mozdítására szolgáló kuponjegyek kibocsátása és kezelése és ez-
zel kapcsolatos információnyújtás; értékesítés vagy üzlet elõmoz-
dítására szolgáló pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, elszámolása és
kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák áruk és
szolgáltatások értékesítési promóciójának tervezésére és végzésé-
re és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi bélyeg-
zõk kibocsátása és vonatkozó információk nyújtása; -üzletvezeté-
si elemzés és üzletvezetési tanácsadás és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; mûködésirányítás és azzal kapcsolatos információ-
nyújtás; személyzeti és munkaügyek, valamint cégek munkaerõ
toborzó tevékenységének irányítása és tanácsadás és ezzel kap-
csolatos információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személy-
zeti irányításához és azzal kapcsolatos információnyújtás; piac-
kutatás és vonatkozó információnyújtás; termékértékesítése vo-
natkozó információnyújtás; termékértékesítési megállapodások
ügynökségei, mediációja, intermediációja és képviselete; infor-
mációk nyújtása termékértékesítési megállapodások ügynöksé-
gére, mediációjára, intermediációjára és képviselete vonatkozó-
an; szállodai üzletvezetés és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
munkaközvetítõ irodák és kapcsolatos információnyújtás; mun-
kaközvetítõi irodákkal kapcsolatos információk nyújtása; árveré-
sek és kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák és
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések intézése és
kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás és kapcsolatos
információnyújtás; gyorsírási szolgáltatások és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; áttétel és kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák és vo-
natkozó információnyújtás; postai címjegyzékek készítése és
nyújtása és azzal kapcsolatos információnyújtás; számítógépek,
írógépek, telexgépek és más irodagépek mûködtetése és azokkal
kapcsolatos információnyújtás; irodai tevékenységek, nevezete-
sen irat vagy mágnesszalag dokumentáció és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; látogatók fogadása épületekben és kapcsolatos in-
formációnyújtás; reklámanyagok bérbeadása és kapcsolatos in-
formációnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk
bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; általános irodai
munka-ügynökségek és kapcsolatos információnyújtás; irodák
iratátviteli eljárásokra számítógépen keresztül és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; irodák számviteli irodai munkára és kap-
csolatos információnyújtás; céginformációk nyújtása és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; felület bérbeadása internetes hon-
lapokon hirdetési és reklámcélokra és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; munkaügyi információk és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; munka-alkalmassági tesztek (munkatípus és
feladatok szerint) és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pályá-
zók újraalkalmazására vonatkozó iránymutatás és tanácsadás és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógép-adatbázishoz és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; munkaerõ-közvetítésre vonatkozó szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõforrás-kihelye-
zés tervezése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes
munkaerõt közvetítõ irodák és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; szolgálati szerzõdéses szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; cégek munkaerõ-kihelyezési tevékenységének
igazgatása irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; hirdetési és reklámszolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
kereskedelmi termékminták terjesztése munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ku-
ponjegyek kibocsátása és kezelése áruértékesítés és szolgáltatá-
sok ösztönzésére munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; pontgyûjtõ kártyák kibocsá-
tása, kezelése és elszámolása értékesítési vagy üzleti ösztönzésre
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; termékértékesítés ösztönzésének tervezését
és gyakorlását és promóciós szolgáltatásokat végzõ ügynökségek
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; prémiumkuponok kibocsátása munkaerõ-ki-
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helyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információ-
nyújtás; üzletvezetési elemzés vagy üzletvezetési tanácsadás
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; mûködésigazgatás munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cé-
gek személyzeti ügyeire, munkaerõ igazgatására és munkaerõ- to-
borzási tevékenységére vonatkozó iránymutatás és tanácsadás
munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti ügye-
inek irányításához munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; piackutatás munkaerõ-ki-
helyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információ-
nyújtás; áruértékesítésre vonatkozó információk nyújtása munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; értékesítési szerzõdések ügynöksége, mediációja,
intermediációja és képviselete munkaerõ- kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; információk
nyújtása értékesítési szerzõdési ügynökségekre, mediációkra, in-
termediációkra és képviseletekre vonatkozóan munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; szállodai üzletvezetés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
-útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; állásközvetítõ iro-
dák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján; állásközvetítõ
irodákra vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján; árverezés munkaerõ-kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; export-im-
port irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések végzése mun-
kaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; iratsokszorosítás munkaerõ-kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyorsírási
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kap-
csolatos információnyújtás; áttétel munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák mun-
kaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és vonatkozó információ-
nyújtás; postai címjegyzék készítése és nyújtása munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; számítógépek, írógépek, telexgépek és más hasonló irodagé-
pek mûködtetése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodai funkciók, nevezete-
sen irat vagy mágnesszalag dokumentáció munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; lá-
togatók fogadása épületekben munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõ-
dés útján és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bér-
beadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsola-
tos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesz-
tõk bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
kapcsolatos információnyújtás; általános irodai munka-ügynök-
ségek munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos
információnyújtás; iratok továbbítására szolgáló irodai folyama-
tok számítógépen keresztül munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; könyvelõ irodai tevé-
kenység munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsola-
tos információnyújtás; céginformáció nyújtása munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás;
hirdetési és reklámfelületek bérbeadása internetes honlapokon
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; munkaerõ információ nyújtása munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; mun-
ka-alkalmassági tanácsadás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági
tesztek (munkafajták és feladatok) munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; tájékoztatás és
tanácsadás pályázók újraalkalmazására vonatkozóan munkaerõ-
kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyúj-
tás; automaták bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógépes adatbázisba munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; pénzügyi állás-
foglalások elkészítésére, vizsgálatára és hitelesítésére vonatkozó

információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykeres-
kedelmi szolgáltatások ruházati, élelmiszer és ital valamint élõáru
területén, az áruk összehozása és ezzel kapcsolatos információ-
nyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások
szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiske-
reskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vo-
natkozóan és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és er-
szényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes
cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmisze-
rekre és italokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ége-
tett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; húsra vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tengeri állatokra vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümöl-
csökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura,
kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagyke-
reskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; tejre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
szénsavas italokra (üdítõitalok) és alkoholmentes gyümölcsle-
vekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára kávéra és
kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott-
élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; autókra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármû-
vekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és ezzel kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; asztalosipari tartozékokra vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; elektromos gépekre és
berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pen-
gés vagy éles kéziszerszámokra és berendezésekre vonatkozó kis-
kereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztító-
eszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészség-
ügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; kozmetikumokra, toalettszerekre, fogápolási
szerekre, szappanokra és mosószerekre vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre és el-
látmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virá-
gokra és fákra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzem-
anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; nyomtat-
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ványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; papír és pa-
píráruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; sportáruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal, babákkal,
játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó infor-
mációnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre
vonatkozó információnyújtás; fényképezõgépekkel és berende-
zésekkel valamint fényképészeti felszerelésekkel kapcsolatos kis-
kereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vo-
natkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és szemüvegek-
kel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó
információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó in-
formációnyújtás; csiszolatlan vagy félig megmunkált drágakö-
vekkel és azok utánzataival kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
ruházat, élelmiszerek és italok, élõállatok területén, ezen áruk
összehozása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereske-
delmi szolgáltatások szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozó-
an munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; sze-
mélyes cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
húsra vonatkozó -kiskereskedelmi vagy- nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; tenger gyümölcseire vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; cukrászárura, kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagyke-
reskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások tejre
vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; szénsavas italokra (üdítõitalok)
és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teá-
ra, kávéra és kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott élelmi-
szerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ez-

zel kapcsolatos információnyújtás; autókra vonatkozó kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpá-
rokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagy-
kereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõ-
dés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõ-
nyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ez-
zel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; elektromos -gépekre- és berendezésekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámok és berende-
zésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztító-
eszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények-
re és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra, to-
alettszerekre, fogápolási szerekre, szappanokra és mosószerekre
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre
és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
nyomtatványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; sportáruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal,
babákkal, játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiske-
reskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-ki-
helyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyúj-
tás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és erre- vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és
szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; építõ-
anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan
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vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzatával kap-
csolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó in-
formációnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás.

(210) M 09 02100 (220) 2009.07.16.
(731) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosú-
rák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézi-
könyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, neveze-
tesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszi-
chológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása.
42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.

(210) M 09 02168 (220) 2009.07.22.
(731) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 02420 (220) 2009.08.24.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú italok (a
sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyü-
mölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes ita-
lok, vodka, whisky.

(210) M 09 02482 (220) 2009.08.29.
(731) Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)

(541) Tetran
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, antibio-

tikumok, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

(210) M 09 02706 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02708 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02709 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02710 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 21 db közlést tartalmaz.
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