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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 09 01378
( 220 ) 2009.05.08.
( 731 ) Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft., Ebes (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

Szénsavas üdítőitalok.

( 210 ) M 09 02185
( 220 ) 2009.07.23.
( 731 ) Lichtax Kft., Székesfehérvár (HU)
( 740 ) dr. Bednár András, Mór
( 546 )

( 511 ) 9

Elektromos akkumulátorok járművekhez.

12

Elektromos járművek.

41

Sportversenyek rendezése.

( 210 ) M 09 03227
( 220 ) 2009.11.05.
( 731 ) Artemisszió Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Kompetencia mérés digitális elmetérkép segítségével, az állásra pályázó képességeinek megállapítása,

szakmai jártasság megállapítása, ismeretek, tudás, készségek, képességek, attitüd és motiváció megállapítása,
négy alkalomból álló interjú sorozat(humánpolitikai célból); speciális interjútechnikák; önismeret-fejlesztés;
munkaerő picai orientáció; pályaválasztási tanácsadás; karrier tanácsadás; egyéni fejlesztési terv készítése.
41

Digitális kompetencia-mérő alkalmazás; tematikus alkotóműhelyek, eszmecserék, konferenciák szervezése

és lebonyolítása; elektronikus és nyomtatott szakkiadványok írása, összeállítása és megjelenítése; módszertani
oktatás és vizsgáztatás; kulturális vagynevelési célú kiállítások szervezése.
( 210 ) M 10 00023
( 220 ) 2010.01.07.
( 731 ) COMPLEXLAB Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 20

Laboratóriumi bútor.

35

Laboratóriumi bútor forgalmazása.

40

Laboratóriumi bútor gyártása.

( 210 ) M 10 00342
( 220 ) 2010.02.05.
M764

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 731 ) Vargha Attila Róbert, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dávid G. Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 10 00407
( 220 ) 2010.02.11.
( 731 ) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Miskolczi Mária, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Tápióka, szágó, lisztek és más gabonakészítmények, különféle liszttartalmú termékek, lisztpótló és liszt

helyettesítő termékek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, sütőporok; fűszeres mártások; sütőipari
alap- és adalékanyagok.
35

Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta

élelmiszer, ideértve a friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek,
sörök, ásványvizek, alkoholmentesitalok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusítása;
mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online webáruházon keresztül történő értékesítése, fogyasztói
tanácsadás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készítése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes

szállásadás.
( 210 ) M 10 00483
( 220 ) 2010.02.16.
( 731 ) ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Bródy János, Szeged
( 546 )

( 511 ) 9

Akkumulátorok (elektromos), akkumulátortörltők, elemek (elektromos), zseblámpaelemek.

( 210 ) M 10 00496
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( 220 ) 2010.02.17.
( 731 ) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 10 00498
( 220 ) 2010.02.17.
( 731 ) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16
35

Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok; prospektusok; újságok.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

( 210 ) M 10 00537
( 220 ) 2010.02.18.
( 731 ) Produktív Média Europe Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) BabaCo
( 511 ) 28

Babaágyak, babaházak, babaruhák, babahordozók.

( 210 ) M 10 00541
( 220 ) 2010.02.18.
( 731 ) Hajdú Nóra, Budapest (HU)
Bence Ottó, Budapest (HU)
( 541 ) TERRA INFONIA
( 511 ) 20

Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy
műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba.
41

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

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 10 00554
( 220 ) 2010.02.19.
( 731 ) Palace Otthon Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Huber Zsuzsanna, Huber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bérlete.

( 210 ) M 10 00626
( 220 ) 2010.02.25.
( 731 ) Aqua Natum Gyógyvízhasznosító és Termékfejlesztő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ruszthy Vivien, Kovári és Társai Szabadalmi és védjegy Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyvíz, vizek (termál); gyógyvíz koncentrátum; gyógyvizek készítéséhez szükséges alapanyagok,

különösen sók; minden előbb említett áru különféle betegségek kezelésére, kúraszerű ápolására és megelőzésére,
rehabilitációs és terápiás célokra;orvos-egészségügyi textíliából készült ruhanaműk, cipők és ezek kiegészítőik,
amelyek gyógyászati, illetve egészségügyi célra alkalmas ásványi sókat tartalmaznak.
25

Ruhaneműk; cipők; különösen orvos-egészségügyi textíliából készült ruhaneműk, cipők és ezek

kiegészítőik, amelyek gyógyászati, illetve egészségügyi célra alkalmas ásványi sókat tartalmaznak.
44

Egészségügyi szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi-wellness szolgáltatások;

balneológiai szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások; (gyógy)fürdők; szállodák.
( 210 ) M 10 00630
( 220 ) 2010.02.25.
( 731 ) ATCO Ltd., Calgary, Alberta (CA)
( 300 ) 1462285 2009.12.09. CA
( 740 ) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners, Budapest
( 541 ) ATCO STRUCTURES AND LOGISTICS
( 511 ) 35

Projektmenedzsment szolgáltatások erőművek, radarállomások, "remote" repülőterek, meteorológiai

állomások és mikrohullámú adótornyok vonatkozásában; mások számára megbízásos alapon erőművekhez,
radarállomásokhoz, "remote" repülőterekhez, meteorológiaiállomásokhoz és mikrohullámú adótornyokhoz
kapcsolódó üzleti vállalkozások működtetése; elszállásolással, étkeztetéssel, háztartásvezetéssel és
portaszolgálattal kapcsolatos tábori szolgáltatások irányítása; ingatlan, létesítmény és
vagyongazdálkodásiszolgáltatások a következő objektumokhoz kapcsolódóan: radarállomások, telepített katonai
táborok, bányák és táborok, civil és katonai repülőterek; közös vállalkozások és szövetséges projektek
menedzsmentje és működtetése.
37

Védelmi rendszerekbe integrált projekt berendezések karbantartása és javítása a következők

vonatkozásában: radarállomások, "remote" repülőterek, meteorológiai állomások és mikrohullámú adótornyok;
elektronikus kommunikációs rendszerek karbantartása,építése és javítása a következőkkel kapcsolatban:
radarállomások és radaradatok központi monitoring állomásai, mikrohullámú adók és vevők, tápegységek és
antennatornyok, földi műholdkövető állomások, rádióadók- és vevők, építkezési terület kiválasztásárairányuló
szolgáltatások; általános építési vállalkozási szolgáltatások; létesítmények és rendszerek építése, installációja és
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integrációja; helyszíni szolgáltatások, azaz helyszíni előkészítés, szerelések és művezetés, ellenőrzés, hordozható
és modulárisépítmények létesítésének tesztelése és kezelése, állandó moduláris építmények, táborok és munkaerő
elszállásolás.
39

Üzemanyag szállítása és tárolása; közműszolgáltatások, nevezetesen víz, áram és csatorna biztosítása;

berendezések ellátásához kapcsolódó logisztikai és szállítási szolgáltatások.
42

Elektronikus kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos tervezési és mérnöki szolgáltatások a következőkre

vonatkozóan: radarállomások és radaradatok központi monitoring állomásai, mikrohullámú adók és vevők,
tápegységek és antennatornyok, földiműholdkövető állomások, rádióadók- és vevők; SCADA rendszerek és
elektronikus kommunikációt támogató rendszerek; környezetvédelmi szolgáltatások a következőkhöz
kapcsolódóan: tisztítás és veszélyes hulladék kezelése; üzemanyag tárolók tömegesüzemeltetése; fa konzerválási
termékek és eljárások kutatás-fejlesztése, gyártása és installálása; információszolgáltatás a következők
vonatkozásában: építés, helyszíni támogatószolgáltatások, logisztikai szolgáltatások, globális rendszeren
keresztültörténő működtetése és menedzsment.
43

Szállodai szolgáltatások.

44

Sürgősségi szolgáltatások, nevezetesen 24 órás telefonkapcsolat sürgősségi egészségügyi személyzettel és

sürgősségi kisegítő egészségügyi személyzettel.
( 210 ) M 10 00743
( 220 ) 2010.03.08.
( 731 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PERINALON COMBI
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 00936
( 220 ) 2010.03.22.
( 731 ) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) FICKÓ
( 511 ) 31

Állateledel.

( 210 ) M 10 00937
( 220 ) 2010.03.22.
( 731 ) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) DOLLY CAT
( 511 ) 31

Állateledel.

( 210 ) M 10 00997
( 220 ) 2010.03.26.
( 731 ) Eismann Production Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Világi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
39

Fagylalt, jég.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 00998
( 220 ) 2010.03.26.
( 731 ) Eismann Production Kft., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Világi Gábor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylalt, jég.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01013
( 220 ) 2010.03.29.
( 731 ) Balázs Valéria, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Anamé
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

41

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

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 10 01025
( 220 ) 2010.03.29.
( 731 ) Martonné Takács Szilvia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 01026
( 220 ) 2010.03.30.
( 731 ) Elektron GM. Kft. Sister Travel Utazási Iroda, Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

( 210 ) M 10 01027
( 220 ) 2010.03.30.
( 731 ) Zubora Sándor, Debrecen (HU)
( 541 ) Gusta
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 10 01028
( 220 ) 2010.03.30.
( 731 ) Budapest Taxi Szerviz Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35
39

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 01029
( 220 ) 2010.03.30.
( 731 ) Pasta Letters Kft., Budakeszi (HU)
( 740 ) dr. Nemes Ákos, Fehér Nemes Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01038
( 220 ) 2010.03.29.
( 731 ) Agronauta Bt., Sóskút (HU)
( 541 ) RézMax
( 511 ) 1
5

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
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(herbicidek).
42

Állatgyógyászati és mezőgazdasági szolgáltatások.

( 210 ) M 10 01057
( 220 ) 2010.04.01.
( 731 ) Boros András 10%, Kecskemét (HU)
GASTRO-WEB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 80%, Kecskemét (HU)
Dobos Richárd 10%, Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Molnár Krisztina, Kecskemét
( 541 ) HOVAMENJEK
( 511 ) 35
42

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01060
( 220 ) 2010.04.01.
( 731 ) Laki Balázs, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
( 546 )
( 511 ) 41

Elektronikus desktop kiadói tevékenység, könyvkiadás, valamint zenemű kiadása.

( 210 ) M 10 01061
( 220 ) 2010.04.01.
( 731 ) Amerikaiak a Magyarokért Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
( 541 ) ÚJ HANGYA
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 01075
( 220 ) 2010.04.02.
( 731 ) e-Termékdíj.hu Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről; adóbevallások elkészítése; mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
adminisztrációja; szakmai konzultációk üzletiügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szemináriumok rendezése és
vezetése; számítógépesrendszerek tervezése; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-programozás;
számítógép-szoftver fenntartása.
( 210 ) M 10 01079
( 220 ) 2010.04.07.
( 731 ) Haircut 2000 Hajstúdió Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3
44

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 10 01129
( 220 ) 2010.04.08.
( 731 ) Berger Christian, Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 01138
( 220 ) 2010.04.09.
( 731 ) BH-Piccolo Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 10 01140
( 220 ) 2010.04.09.
( 731 ) Multi Force Hungary Kft., Érd (HU)
( 546 )

( 511 ) 11

Fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpakészletek]; izzószálas égők; jármű

reflektorok; járműfényszórók; lámpaüvegek; lámpák; lámpák csőfoglalatai, elektromos; lámpák, elektromos;
lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpákgépkocsikhoz.
12

Irányjelzők járművekhez.

( 210 ) M 10 01151
( 220 ) 2010.04.12.
( 731 ) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdei József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
8
16

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

karácsonyfadíszek.
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29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 10 01152
( 220 ) 2010.04.12.
( 731 ) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdei József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
8
16

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

karácsonyfadíszek.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 10 01153
( 220 ) 2010.04.12.
( 731 ) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdei József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
8
16

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

karácsonyfadíszek.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 10 01160
( 220 ) 2010.04.12.
( 731 ) Bonavita Kft., Kaposkeresztúr (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 541 ) Outfit - mert a mozgás az életünk !
( 511 ) 28

Különösen eszközök testgyakorláshoz, sportszerek.

35

Különösen rendezvények, szabadidős tevékenységek, egészségvédő klubtevékenységek, nevelés.

41

Különösen reklámtevékenység és rendezvényszervezés.

( 210 ) M 10 01161
( 220 ) 2010.04.12.
( 731 ) Bonavita Kft., Kaposkeresztúr (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 28

Különösen eszközök testgyakorláshoz, sportszerek.

35

Különösen rendezvények, szabadidős tevékenységek, egészségvédő klubtevékenységek, nevelés.

41

Különösen reklámtevékenység és rendezvényszervezés.

( 210 ) M 10 01169
( 220 ) 2010.04.13.
( 731 ) Alkotó-Tér Kft., Diósd (HU)
( 740 ) Dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Szabadidős szolgáltatások nyújtása; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás.
( 210 ) M 10 01193
( 220 ) 2010.04.14.
( 731 ) Cívis FIT Zrt., Debrecen (HU)
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( 541 ) STAR LIGHT
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok;
algakivonatok étkezésre; alginátoktáplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aludttej;
amerikai mogyoróvaj; amerikaimogyoró, feldolgozott; aszalt kókuszdió; bab, tartósított borsó, tartósított; bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka;dió, feldolgozott dzsemek; fagyasztott
gyümölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; gomba, tartósított; gyömbérdzsem gyümölcskocsonya, zselé
gyümölcskonzervek; gyümölcsök, főtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép gyümölcssaláták;
gyümölcsszeletkék, apró;hagyma, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halkonzervek; hummusz
(csicseriborsókrém); húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erőleves; húsleves koncentrátumok;
húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; joghurt; kakaóvaj; kandírozott(cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kefir;
kimchi (erjesztett zöldségételek); kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes
ital); lekvár; lencse, tartósított; leves készítmények; levesek; margarin; mazsola; májpástétom;napraforgóolaj,
étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré;
pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; rákok, folyami, nem élő; repceolaj,
étkezési;roston sült tengeri moszat; sajtok; savanyúságok; snack ételek (gyümölcs alapú-); sonka; sózott hal;
sózott hús; sültburgonya, chips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított; szárított
zöldségek; szezámolaj; szójabab,tartósított, táplálkozási használatra; szójatej (tejpótló); tahini (szezámmagkrém);
tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab; tejtermékek; tengeri
moszat (roston sült-); tofu; tojáspor; tojássárgája;tőzegáfonya szósz (befőtt); vaj; vajkrém; véreshurka
(hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek;
zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselatin étkezésre; zselék,étkezési.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég;amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; ánizsmag;
aprósütemény, teasütemény aprósütemények; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével aromák süteményekhez,
az illóolajok kivételével; aromák, az illóolajok kivételével aromáskészítmények élelmezéshez árpa, hántolt; árpa,
porrá tört; árpaliszt; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors; briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt;
chips (gabonakészítmény); chow-chow (ízesítőszer); chutney (fűszeres ízesítő); cikória(pótkávé); cukorkaáruk;
cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; curry (fűszer); csillagánizs; csokoládé;
csokoládéalapú italok; csokoládés tej (ital); dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez (ehető-);
édesgyökér(cukrászáru); édesgyökér nyalókák (cukrászáru); édesítőszerek, (természetes-); élesztő ételekhez;
élesztő pirula alakjában, nem gyógyászati használatra; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; eszenciák
élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és azillóolajokat; ételízesítő (fűszer); fagyasztott joghurt (cukrászati
jég) fagylalt, jégkrém; fahéj (fűszer); fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkeverék; gabonakészítmények; glükóz
étkezési használatra; gríz, kuszkusz, búzadara; gyümölcskocsonya, zselé(cukrászáru); gyümölcsös
sütemények/torták; halva (édességféle); horniny (kukoricapép vízzel vagy tejjel); húslé, mártás, szaft;
húspástétomok; húspuhító szerek, háztartási használatra ízesítőszerek; jég (ehető-); jég, természetes vagy
mesterséges; jegestea; jégfrissítő italokhoz, ételekhez jégkrémpor; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital;
kakaós termékek; kandiscukor táplálkozási használatra; kapribogyók; karamellák (cukorkák); kávé; kávé alapú
italok; kávé tejjel; kávé, pörköletlen kávéaromák;kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti füvek,
konzervált (ízesítőszer); ketchup (szósz); kétszersültek, kekszek; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz,
jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kukorica, darált kukorica, sült kukoricadarakukoricaliszt;
kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra; lepények (gyümölcsös-); lisztek, étkezési liszttartalmú ételek;
majonéz; makaróni; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; malátakivonat élelmezési célra; malátás
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kekszek; malomiparitermékek; mandulapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; méhpempő emberi fogyasztásra, nem gyógyászati célra melasz; menta a cukrászat részére;
mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta, nudli, galuska; méz; mézeskalács;mustár; mustárliszt; müzli;
nádcukor szirup; növényi készítmények pótkávéként való használatra; palacsinták; paprika, őrölt (ételízesítő);
paradicsomszósz; pástétomok; pasztillák (cukrászáru); pattogatott kukorica; piskóták pizzák; pótkávé
pralinékpropolisz emberi fogyasztásra; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi, nem gyógyászati
használatra; ravioli; rizs; rizstorták, rizslepények; sáfrány (ételízesítő); salátaöntetek; sikér étkezési használatra;
snack ételek (gabona alapú-);snack ételek (rízs alapú-); só élelmiszerek tartósítására; sörecet; spagetti
sütemények; süteménypor; süteménytészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,
főzéséhez sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó;szegfűszeg (fűszer); szendvicsek;
szerecsendió; szójabab-pástétom (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások);
szörbet (fagylalt); szusi; tabulé; taco; tápióka; tápiókaliszt étkezési használatra; tavaszi tekercs;tea; tea alapú
italok; tejsodó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítő termékek; tengervíz főzéshez; tésztafélék; tortilla; töltött
cukorkák, fondan (cukrászáru); vadon élő fűszernövények; vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló);
vermicelli,nudli, metélt tészta; zab hántolt/tisztított; zabalapú ételek; zabdara; zabkásaleves, tejalapú, étkezési
használatra zabliszt; zabpehely; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz. Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes aperitifek;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentesgyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes
koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok előállításához; földimogyoró tej (alkoholszegény ital);
gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes izotóniás italok; készítményekitalok
előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek;
malátasör; mandulatej; mandulatej (ital); méz alapú alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek (italok);
pasztillák szénsavas italokhoz;porok szénsavas italokhoz; sörbetek (italok); sörcefre; sörök; szasszaparilla
(alkoholszegény ital); szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök
limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek előállításához;termékek szénsavas vizek
előállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. Bár szolgáltatások; étkezdék éttermek gyorséttermek;

kantinok, büfék, étkezdék kávéházak; motelek óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások
vendéglátóipar.
( 210 ) M 10 01194
( 220 ) 2010.04.14.
( 731 ) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
( 541 ) Alpha Filléres
( 511 ) 31

Állateledel.

( 210 ) M 10 01195
( 220 ) 2010.04.14.
( 731 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33

Alkoholos italok, nevezetesen Franciaországból származó málnalikőrök.

( 210 ) M 10 01207
( 220 ) 2010.04.15.
( 731 ) Easy Food Magyarország Kft., Szigetszentmiklós (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01212
( 220 ) 2010.04.15.
( 731 ) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) INDOLA PÁRBESZÉD
( 511 ) 3

Fehérítőszerek kozmetikai használatra; hajfestékek; hajhullámosító készítmények; hajspray; hajszeszek;

hidrogén-peroxid kozmetikai használatra; illatszerek; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikai festékek;
kozmetikai szerek; napvédő termékek;piperecikkek; ragasztószerek álhajakhoz; ragasztószerek kozmetikai
használatra; samponok; szappanok; színezékek pipere használatra; színezékeltávolító szerek; hajszínélénkítő
termékek; balzsamok; hajpakolások; hajrögzítő készítmények; hajszínezők;hajformázó termékek; napvédő
termékek hajra; hajregeneráló szerek; hajegyenesítő szerek.
16

Albumok, brosúrák; vékony fűzött könyvek; folyóiratok; füzetek; grafikus ábrázolások; hírlevelek;

katalógusok; képek; kézikönyvek; könyvecskék; füzetek; könyvek; magazinok; időszaki lapok; újságok;
trendmagazin; szakmai hírlevél hajápolással,fodrászattal, valamint kozmetikai készítményekkel kapcsolatban.
41

Fodrász továbbképzés; gyakorlati képzés; fodrász rendezvények, szemináriumok és bemutatók, ezek

szervezése és lebonyolítása, versenyek szervezése, szépségversenyek szervezése.
42

Fodrászszalonok; fodrászati szaktanácsadás.

( 210 ) M 10 01213
( 220 ) 2010.04.15.
( 731 ) Helia-D Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HELIA-T
( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 10 01214
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( 220 ) 2010.04.15.
( 731 ) Harsányi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Almási György Norbert, Kecskemét
( 541 ) "... és hirdetése biztos kézben lesz..."
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 01216
( 220 ) 2010.04.15.
( 731 ) Mary-Ker PASTA Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 30

Malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-, gabonakészítményekből készült

termékek; tésztafélék; száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle félkész tészták.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 01219
( 220 ) 2010.04.16.
( 731 ) Fonyódi Györgyi, Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; divattervezés; grafikusművészi tevékenység; kutatás és fejlesztés mások részére;
műalkotások hitelesítése; textilektesztelése.
( 210 ) M 10 01225
( 220 ) 2010.04.16.
( 731 ) Zuglói Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Jancsecz Péter, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

( 210 ) M 10 01228
( 220 ) 2010.04.16.
( 731 ) Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Pécs (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Közvéleménykutatás; piackutatás; üzletviteli és üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; tanácsadás

kutatás-fejlesztést és innovációt érintő ügyekben; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési tanácsadás és
konzultáció.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; innovációs és tudományos célú konferenciák szervezése;

könyvkiadás; szövegek kiadása; elektronikus hírlevél, elektronikus dokumentumok online kiadása; oktatás;
oktatási tárgyú információk.
42

Kutatás és fejlesztés mások részére; regionális innovációs és tudományos témájú díj alapítása és kiosztása.

( 210 ) M 10 01229
( 220 ) 2010.04.16.
( 731 ) Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., Pécs (HU)
( 541 ) DDRIÜ
( 511 ) 35

Közvéleménykutatás; piackutatás; üzletviteli és üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; tanácsadás

kutatás-fejlesztést és innovációt érintő ügyekben; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletszervezési tanácsadás és
konzultáció.
41

Konferenciák szervezése és lebonyolítása; innovációs és tudományos célú konferenciák szervezése;

könyvkiadás; szövegek kiadása; elektronikus hírlevél, elektronikus dokumentumok online kiadása; oktatás;
oktatási tárgyú információk.
42

Kutatás és fejlesztés mások részére; regionális innovációs és tudományos témájú díj alapítása és kiosztása.

( 210 ) M 10 01236
( 220 ) 2010.04.19.
( 731 ) PROMONTORBOR Szőlő- és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Dr. Gödölle István szabadalmi
ügyvivő, Budapest
( 541 ) MÁRKA SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL
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( 511 ) 32

Szénsavas üdítőital.

( 210 ) M 10 01274
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
41

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

( 210 ) M 10 01278
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Costa Blanca Kft., Balatonalmádi (HU)
( 541 ) MAXMAN
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 10 01279
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Costa Blanca Kft., Balatonalmádi (HU)
( 541 ) WOODING
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 10 01280
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Costa Blanca Kft., Balatonalmádi (HU)
( 541 ) SAN BIAN SHEN LI WAN
( 511 ) 5

Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

( 210 ) M 10 01281
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Inest Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Tárczy György, Törökbálint
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 10 01284
( 220 ) 2010.04.22.
( 731 ) Urbán & Urbán Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) Várnai Szabolcs, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 10 01288
( 220 ) 2010.04.23.
( 731 ) "DENT ART KLINIK" Egészségügyi Szolgáltató Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Simonné dr. Ziegler Krisztina, Győr
( 546 )

( 511 ) 44

Teljes körű fogászati szakellátás.

( 210 ) M 10 01351
( 220 ) 2010.04.28.
( 731 ) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
( 210 ) M 10 01360
( 220 ) 2010.04.29.
( 731 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) FAVILLA
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
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nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 10 01361
( 220 ) 2010.04.29.
( 731 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HÖLGYVILÁG
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

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

( 210 ) M 10 01380
( 220 ) 2010.04.30.
( 731 ) Önkormányzati Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01381
( 220 ) 2010.04.30.
( 731 ) Önkormányzati Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01382
( 220 ) 2010.04.30.
( 731 ) Önkormányzati Minisztérium, Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01383
( 220 ) 2010.04.30.
( 731 ) Önkormányzati Minisztérium, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás, (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 01407
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
( 740 ) dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nasopront
( 511 ) 5
10

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
Orvosi készítmények, orrkészítmény.

( 210 ) M 10 01408
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
( 740 ) dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Tussopront
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra -

torok készítmény, fertőtlenítő.
( 210 ) M 10 01409
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
( 740 ) dr. Sütő Georgina, Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Faringopront
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra M785
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torok készítmény, fertőtlenítő.
( 210 ) M 10 01414
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) Biggeorge's Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási

ügynöki tevékenységek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, információk
nyújtása biztosítási ügyekben,ingatlanlízing, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés,
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
( 210 ) M 10 01416
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) Biggeorge's Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási

ügynöki tevékenységek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, információk
nyújtása biztosítási ügyekben,ingatlanlízing, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés,
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
( 210 ) M 10 01417
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 01418
( 220 ) 2010.05.03.
( 731 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

( 210 ) M 10 01425
( 220 ) 2010.05.04.
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( 731 ) Zhang Pinfen, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 01428
( 220 ) 2010.05.04.
( 731 ) Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) KOROLEN
( 511 ) 5

Gyógynövény kivonat.

( 210 ) M 10 01430
( 220 ) 2010.05.04.
( 731 ) Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) RENOL
( 511 ) 5

Gyógynövény kivonat.

( 210 ) M 10 01432
( 220 ) 2010.05.04.
( 731 ) Atlantropa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) VIRONAL
( 511 ) 5

Gyógynövény kivonat.

( 210 ) M 10 01439
( 220 ) 2010.05.31.
( 731 ) IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Galambos Vilmos, Budapest
( 541 ) HANDPROT kozmetikai kézkrém
( 511 ) 3

Krémek bőrökhöz.

( 210 ) M 10 01440
( 220 ) 2010.05.31.
( 731 ) IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft., Dunakeszi (HU)
( 740 ) dr. Galambos Vilmos, Budapest
( 541 ) HEGNE kozmetikai krém
( 511 ) 3

Krémek bőrökhöz.

( 210 ) M 10 01446
( 220 ) 2010.05.05.
( 731 ) Spirit-Trade Kft., Nyíregyháza (HU)
( 546 )
( 511 ) 25
28

Felsőruházat; melegítők, szvetterek; pólók; pulóverek; ruházat, ruhaneműk; dzsekik.
Hálók [sportcikkek]; labdák labdajátékokhoz; játékszerek; játékok.
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41

Egészség(védő) klubok [kondicionálás]; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások

nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; tesnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];
klubszolgáltatások [szórakoztatásvagy oktatás]; show-műsorok.
( 210 ) M 10 01448
( 220 ) 2010.05.05.
( 731 ) Trió Konyha és Bor Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BORKONYHA
( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 10 01450
( 220 ) 2010.05.05.
( 731 ) GetNano Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 2

Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
( 210 ) M 10 01459
( 220 ) 2010.05.06.
( 731 ) Grandio Projects Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Tilki és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Grandio Residence
( 511 ) 36
37

Ingatlankezelés, irodák/ingatlanok bérlete.
Építés.

( 210 ) M 10 01464
( 220 ) 2010.05.06.
( 731 ) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt., Csorna (HU)
( 740 ) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek;
tetőfedések fémből, tetőfedő anyagok fémből.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;
tetőcsatornák, ereszcsatornák, nem fémből; tetőfedőanyagok, nem fémből.
( 210 ) M 10 01470
( 220 ) 2010.05.07.
( 731 ) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám)

rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történő reprodukció; hirdetés; hirdetőügynökségek;
kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése(hirdetőtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok);
közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések; reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok
kölcsönzése; reklámújság; szakértői véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletszervezési
ésirányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez
tanácsadó szolgáltatás.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés

(parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történő szállítás; ingóságok költöztetése; járműkölcsönzés; kirakodás;
kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek
(kivéve szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.
42

Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervező tevékenységek, diszpécserszolgáltatás.

( 210 ) M 10 01475
( 220 ) 2010.05.07.
( 731 ) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Petrovai György, Budapest
( 541 ) MAGYAR TAKARÉK A hazai bank
( 511 ) 35
36

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 10 01487
( 220 ) 2010.05.10.
( 731 ) Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) BUGI 3.0
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 01488
( 220 ) 2010.05.10.
( 731 ) Hajdúsági Sütődék Vagyonkezelő Zrt., Debrecen (HU)
( 541 ) BOOGIE 3.0
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 01562
( 220 ) 2007.11.26.
( 731 ) Orion Corporation, Espoo (FI)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) ORIDOX
( 511 ) 5

Vírusellenes gyógyszerek és antibiotikumok.

( 210 ) M 10 01567
( 220 ) 2010.05.18.
( 731 ) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) CADILLAC ATS
( 511 ) 12

Szárazföldi motoros járművek; nem tartoznak ide, különösen fém kerék felnik, dísztárcsák, és kerékabroncs

lopásgátló védelme.
( 210 ) M 10 01569
( 220 ) 2010.05.19.
( 731 ) The Joy's Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fityeház (HU)
( 740 ) Pintz György, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 01571
( 220 ) 2010.05.19.
( 731 ) Wealthy Phoenix Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sztrókay Eszter, dr. Paragh Györgyi, Budapest
( 546 )

( 511 ) 18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 01586
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( 220 ) 2010.05.19.
( 731 ) Szebenyi Péter, Érd (HU)
Kertész Balázs, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
41

Borok, alkoholos italok, a sörök kivételével.
Bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, rádiós
szórakoztatás, rádió- és televízióprogramokkészítése, show-műsorok, show-műsorok szervezése, szabadidős
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése.
43

Vendéglátóipar, bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállodai
szolgáltatások.
( 210 ) M 10 01587
( 220 ) 2010.05.19.
( 731 ) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,

egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek; antennák; rádió
antennatornyok; távirányító készülékek; televíziós készülékek; vevőkészülékek (audio-, video-).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
közönségszolgálat; számítógépes nyilvántartások kezelése.
38

Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
műholdas átvitel; rádióadás; számítógép terminálokközötti összeköttetések; távközlési berendezések kölcsönzése;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; televíziós műsorszórás; tudakozók, információs
szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képektovábbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek bérlete.
( 210 ) M 10 01593
( 220 ) 2010.05.19.
( 731 ) CIB BANK Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Zsadon Péter jogtanácsos, Budapest
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( 591 )
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

( 210 ) M 10 01603
( 220 ) 2010.05.20.
( 731 ) Cheil Industries Inc., Gyeongsangbuk-do, Koreai Köztársaság (KP)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) STAREX LUMINOUS
( 511 ) 1

Festékmentes fémes gyanták.

( 210 ) M 10 01624
( 220 ) 2010.05.25.
( 731 ) Halász Károly, Szigetszentmiklós (HU)
( 541 ) DIVEX
( 511 ) 9

Búvárfelszerelések; búvárruházat és kiegészítők.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; elsősorban sportcélokra.

28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

( 210 ) M 10 01644
( 220 ) 2010.05.26.
( 731 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CAOMILLA
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
( 210 ) M 10 01653
( 220 ) 2010.05.27.
( 731 ) Vayaro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kerekes Gábor, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 14

Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.
18

Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
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lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 01659
( 220 ) 2010.05.27.
( 731 ) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
( 740 ) Penny Market Kft., dr. Király Ildikó jogtanácsos, Alsónémedi
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

( 210 ) M 10 01683
( 220 ) 2010.05.31.
( 731 ) LIEB-KER Kft., Zók (HU)
( 740 ) dr. Tímár Csaba, Pécs
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok , műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
( 210 ) M 10 01688
( 220 ) 2010.05.31.
( 731 ) Phylazonit Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) MYRAZONIT
( 511 ) 1

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomírtó, a rovarölő és

parazitaölő szereket, műtrágyák, trágyák, mikroorganizmus készítmények, nem humán és állatgyógyászati
használatra, talajkondicionáló készítmények.
5

Fertőtlenítőszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, fungicidek, herbicidek, paraziticidek,

baktericidek.
( 210 ) M 10 01693
( 220 ) 2010.06.01.
( 731 ) DR Software Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fejes Timea, Budapest
( 546 )

( 511 ) 38

Távközlés, elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;
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információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós
műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;
tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális képfelvételezés;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházi előadások;fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; mozifilmek
kölcsönzése.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;
számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógépszoftverfenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 10 01694
( 220 ) 2010.06.01.
( 731 ) DR Software Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fejes Timea, Budapest
( 541 ) Nadirim
( 511 ) 38

Távközlés, elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós
műsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval;
tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális képfelvételezés;

elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházi előadások;fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; játéktermi szolgáltatások
nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; mozifilmek
kölcsönzése.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés adatok vagy dokumentumok
átalakítása fizikai médiumbólelektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja;
számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép kölcsönzés; számítógépes adatok helyreállítása;számítógépes
rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás;
számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerűsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
számítógép-programozás; számítógépszoftverfenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 210 ) M 10 01764
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 01765
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 01766
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) Pia Kereskedelmi Betéti Társaság, Kiskőrös (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 01767
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) Pia Kereskedelmi Betéti Társaság, Kiskőrös (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 01768
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) Piccolo s.r.o., Komarno (SK)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 01777
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG, Köln (DE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 14

Órák, különösen karórák, ébresztő órák és faliórák.

( 210 ) M 10 01779
( 220 ) 2010.06.08.
( 731 ) Mogyi Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Minden vele kezdődik
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30

Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég.
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31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő

állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok számára;
maláta.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 01785
( 220 ) 2010.06.09.
( 731 ) Herédi Zsolt, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 41

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

( 210 ) M 10 01787
( 220 ) 2010.06.09.
( 731 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ALTENBRÄU SPEZIAL
( 511 ) 32

Sör, világos - vagy porter - alkoholmentes és malátasörök.

( 210 ) M 10 01793
( 220 ) 2010.06.10.
( 731 ) dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati

használatra, fogtömő anyagok, fertőtlenítőszerek.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek, műfogak, sebészeti varratanyagok.

44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 10 01798
( 220 ) 2010.06.10.
( 731 ) Sebők Mónika, Budapest (HU)
( 591 )
( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

hanglemezek.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; fényképek; papíripari cikkek, anyagok művészek részére; írógépek és irodai cikkek; (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba).
41

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

( 210 ) M 10 01799
( 220 ) 2010.06.10.
( 731 ) Sebők Mónika, Budapest (HU)
( 541 ) Ahol a klasszikusok a XXI. század nyelvén szólnak
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( 511 ) 9

Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,

hanglemezek.
16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; fényképek; papíripari cikkek, anyagok művészek részére; írógépek és irodai cikkek; (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba).
41

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

A rovat 117 darab közlést tartalmaz.
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