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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 08 01403
( 220 ) 2008.04.17.
( 731 ) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) VÁROSOM
( 511 ) 9

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetekérmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó
készülékek.
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.

38

Távközlés.

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 08 02964
( 220 ) 2008.09.22.
( 731 ) dr. Töröcsik Jenő, Budapest (HU)
( 541 ) EZOTV
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

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.
45

Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások;

biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
( 210 ) M 08 03785
( 220 ) 2008.12.09.
( 731 ) Novartis AG, Basel (CH)
( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOZGÁS ÖRÖME
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diabetikus anyagok orvosi célokra,

bébiételek; tapaszok, kötszerek; fogtömő anyagok és fogorvosi viaszok; fertőtlenítőszerek; készítmények
élősködők elpusztítására, fungicidek, herbicidek.
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( 210 ) M 09 02193
( 220 ) 2009.07.24.
( 731 ) SARKPONT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Kaposvár (HU)
( 740 ) Gadányi Gyula, Kaposvár
( 541 ) GESZTENYÉZŐ
( 511 ) 29

Alkoholban tartósított gyümölcsök gesztenyével; gesztenyés dzsemek; gesztenyés fagyasztott gyümölcsök;

gesztenyés gomba, tartosított; gesztenyés gyümölcsök, tartósított; gesztenyés gyümölcspép; gyümölcsszeletkék
gesztenyével; gesztenyés hentesáruk;gesztenyés joghurt; gesztenyés kandírozott gyümölcsök; gesztenyelekvár;
gesztenyés sajtok; szárított zöldségek gesztenyével; gesztenyés tejes italok; gesztenyés tejtermékek; gesztenyés
zöldségkonzervek, gresztenyével töltött hús és -hústermékek.
30

Gesztenyés aprósütemény, teasütemény; gesztenyés aprósütemények; gesztenyés bonbonok(cukorkák);

gesztenyés cukrászsütemények; gesztenyés csokoládé; csokoládé alapú italok gesztenyével; gesztenyés
csokoládés tej(ital); gesztenyefagylalt,-jégkrém;gesztenyés kakaó alapú italok; gesztenyés kakaós termékek;
gesztenyés kávé alapú italok; gesztenyeméz; gesztenyés pralinék; gesztenyés pudingok; gesztenyés sütemények;
gesztenyés szendvicsek; gesztenyés tejsodó(vaníliakrém).
32

Gesztenyés sörök; gesztenyés szörpök iatlokhoz; gesztenyés zöldséglevek(italok).

33

Gesztenyés alkoholos italok, a sörök kivételével; gesztenyés borok; gesztenyés égetett szeszesitalok;

gesztenyés gyümölcskivonatok, alkoholos; gesztenyés gyümölcstartalmú alkoholos italok; gesztenyelikőrök;
gesztenyepálinkák, -brandyk; gesztenyés szeszesitalok.
( 210 ) M 09 02619
( 220 ) 2009.09.16.
( 731 ) Szilker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Esztári Sándor ügyvéd, Budapest
( 541 ) MASTERLIGHT
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok.
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
( 210 ) M 10 00213
( 220 ) 2010.01.26.
( 731 ) Nagyházi Gyula, Budapest (HU)
( 740 ) Király György Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) Nagyházi pálinkák
( 511 ) 33

Pálinkák.

( 210 ) M 10 00315
( 220 ) 2010.02.04.
( 731 ) VITAL WATER Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

( 511 ) 11
32

Vízlágyító készülékek és berendezések; víztisztító készülékek és gépek.
Ásványvizek (italok).

( 210 ) M 10 00555
( 220 ) 2010.02.19.
( 731 ) Komáromi Nyomda és Kiadó Kft., Komárom (HU)
( 740 ) dr. Boda Erika, 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.
( 210 ) M 10 00670
( 220 ) 2010.03.02.
( 731 ) Gál Roland, Villány (HU)
( 740 ) Dr. Pap Gábor Ügyvédi Iroda, dr. Pap Gábor ügyvéd, Pécs
( 541 ) BORKOHÓ
( 511 ) 33
43

Almaborok, borok, körtebor, lőre, csiger.
Bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek,

önkiszolgáló éttermek, panziók, szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, turistaházak,
vendéglátóipar.
( 210 ) M 10 00805
( 220 ) 2010.03.10.
( 731 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

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

( 210 ) M 10 01285
( 220 ) 2010.04.20.
( 731 ) Budavári Labirintus Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 541 ) Pantheon Budapest
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoz(tat)ási tárgyú információk.
( 210 ) M 10 01544
( 220 ) 2010.05.14.
( 731 ) Idealbody Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Nagy a pörgés? A Turbó Diéta Shake lendületben tart!
( 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).
( 210 ) M 10 01565
( 220 ) 2010.05.18.
( 731 ) Pasarét Dentál Turizmus Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Betegszervezés, fogászati kezelések céljára.

( 210 ) M 10 01654
( 220 ) 2010.05.27.
( 731 ) Infocorner Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (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.
32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 01695
( 220 ) 2010.07.15.
( 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
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 10 01755
( 220 ) 2010.06.07.
( 731 ) MOXA Hospital Egészségügyi Információs Tanácsadó Kft., Budakalász (HU)
( 546 )

( 511 ) 44

Egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyhelyek szolgáltatásai; klinikák; kórházi

szolgáltatások; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészet; szanatóriumok; távgyógyászati
szolgáltatások.
( 210 ) M 10 01791
( 220 ) 2010.06.10.
( 731 ) Horváth Ernő, Budapest (HU)
( 541 ) NOVALIN
( 511 ) 1

Zsírtalanító termékek.

( 210 ) M 10 01824
( 220 ) 2010.06.14.
( 731 ) RICO Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szabó Eszter Zsuzsanna, Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RICO
( 511 ) 3
4

Ipari víz- és oldószerbázisú tisztítószer.
Ipari olajok, zsírok, kenőanyagok.

( 210 ) M 10 01825
( 220 ) 2008.07.22.
( 731 ) Meier, Gerhard, Colmberg (DE)
Wehner, Jürgen, Stangenroth (DE)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 7

Takarító berendezések, különösen vízszűrővel ellátott porszívók; elektromos háztartási és konyhai

berendezések, különösen mixerek.
( 210 ) M 10 01827
( 220 ) 2010.06.14.
( 731 ) North-East Development Kft., Bánhorváti (HU)
( 740 ) dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 01832
( 220 ) 2010.06.15.
( 731 ) Szakács Carmen Edit, Budapest (HU)
Pázmány Tamás Ferencné, Budapest (HU)
Nyekita Etelka Irma, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Béla, dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék
( 546 )

( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

( 210 ) M 10 01836
( 220 ) 2010.06.15.
( 731 ) Ringier Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ligeti 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 01882
( 220 ) 2010.06.21.
( 731 ) ELG Electronic Kft., Pécel (HU)
( 740 ) dr. Vidomusz Bence, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ELG ELECTRONIC
( 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.
7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek.
9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
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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.
( 210 ) M 10 01894
( 220 ) 2010.06.21.
( 731 ) Déri Júlia, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41

Fitness, aerobic, tánc, torna, balett, testépítés, alakformálás/erősítők/ritmikus(sport)gimnasztika.

( 210 ) M 10 01954
( 220 ) 2010.06.24.
( 731 ) Logicent Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CLASSAQUA PILIS
( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 02008
( 220 ) 2010.06.30.
( 731 ) Reader's Digest Kiadó Kft.., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai 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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, katalógusok,prospektusok, füzetek, lapok,
levelezőlapok, kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok), újságok, naptárak,
reklámanyagok valamint gasztronómiai magazinok, újságok, szakácskönyvek, receptkártyák,
receptgyűjtemények, továbbágasztronómiával vagy főzéssel vagy ételkészítéssel vagy konyhai tevékenységgel
kapcsolatos minden egyéb kiadvány.
35

Reklámozás, marketing; kereskedelmi ügyletek, különösen könyvek, magazinok, szakácskönyvek, konyhai

kiegészítők és eszközök kiskereskedelme, továbbá gasztronómiával vagy főzéssel vagy ételkészítéssel vagy
konyhai tevékenységgel kapcsolatoskiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és

folyóirat kiadás, hangfelvétel és videofelvétel kiadás, televízió programok készítése, televíziós szórakoztatás,
filmgyártás, filmvetítés,elektronikus könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás különösen gasztronómiával vagy
főzéssel vagy ételkészítéssel vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,
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szerencsejátékok, rendezvényszervezés, konferencia szervezés,főzőiskola, továbbá mindezek interneten keresztül.

( 210 ) M 10 02059
( 220 ) 2010.07.05.
( 731 ) "Juhos" Fagylaltozó Betéti Társaság, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 30

Fagylaltok.

( 210 ) M 10 02083
( 220 ) 2010.07.06.
( 731 ) Farm Tojás Kft., Győr (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 29

Tojások; tojásfehérje; tojássárgája; tojáspor, valamint tisztított tojások.

( 210 ) M 10 02084
( 220 ) 2010.07.06.
( 731 ) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
( 541 ) TESCO EXTRA
( 511 ) 1

Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló
készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű
ragasztóanyagok.
2

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

gyanták; fémlapok és fémporok festők, dekorátorok, nyomdászok és képzőművészek részére.
3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4

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

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
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7

Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök;
keltetőgépek.
8

Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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.
11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések.
12

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.
15

Hangszerek.

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.
17

Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
19

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

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
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.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23

Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

26

Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

művirágok.
27

Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

falikárpitok.
28

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

karácsonyfadíszek.
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,
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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, és 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.

38

Távközlés.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

40

Anyagmegmunkálás.

43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 10 02094
( 220 ) 2010.07.07.
( 731 ) Gyarmati Edina, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Havas-Sághy Gábor, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 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.
22

Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak, vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem

tartoznak más osztályokba); párnázó és tömőanyagok (gumi és műanyagok kivételével); nyers textilrostok.
24

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

( 210 ) M 10 02096
( 220 ) 2010.07.07.
( 731 ) Maecenas Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kocsis Ildikó, dr. Kocsis Ildikó 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
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk; klisék.
( 210 ) M 10 02097
( 220 ) 2010.07.07.
( 731 ) Consultorg Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Molnár Gergő Zsolt, dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GABORELLO "A hegy íze-Taste of the hill"
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 02141
( 220 ) 2010.07.12.
( 731 ) Ásványi Anett, Kimle (HU)
( 740 ) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) VITASTAR
( 511 ) 3
5

Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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), különösen ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás anyagok,
bébiételek, gyógynövények, gyógyteák, gyógynövénykivonatok, fürdősók, légtisztítók,gyógyital, vitamin
készítmények.
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 02151
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) DE-SPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Ráthonyi Rita, Debrecen
( 546 )

( 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.
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.
( 210 ) M 10 02155
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PICK-Griller Mix
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( 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.
( 210 ) M 10 02156
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PICK-Borsos Griller
( 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.
( 210 ) M 10 02157
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PICK-Paprikás Griller
( 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.
( 210 ) M 10 02158
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
( 740 ) dr. Szűcs Ernő Péter, Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PICK-Sajtos Griller
( 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.
( 210 ) M 10 02160
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG, Unterradlberg (AT)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Sörök.

( 210 ) M 10 02162
( 220 ) 2010.07.13.
( 731 ) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29

Tej, vaj és tejtermékek; sajtok; sajtkülönlegességek; étkezési olajok és zsírok.

( 210 ) M 10 02177
( 220 ) 2010.08.09.
( 731 ) Közösségi Bormarketing Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 10 02179
( 220 ) 2010.09.13.
( 731 ) Közösségi Bormarketing Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 10 02185
( 220 ) 2010.07.15.
( 731 ) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) CO-IFIRMASTA
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 02215
( 220 ) 2010.03.12.
( 731 ) Egészség Joga Alapítvány, Gödöllő (HU)
( 541 ) Med. ET Jur.
( 511 ) 16
41

Folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok).
Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

( 210 ) M 10 02240
( 220 ) 2010.07.22.
( 731 ) Paréj Zoltán, Budapest (HU)
Móré András, Budapest (HU)
( 541 ) HAPPY GANG
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( 511 ) 9

Mágneses adathordozók, hanglemezek, hangok vagy képek rögzítésére továbbítására szolgáló készülékek.

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

41

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek, szakmai képzés.

( 210 ) M 10 02259
( 220 ) 2010.07.23.
( 731 ) Auchan Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Séra Erika, Auchan Magyarország Kft. Jogi Osztály, Budaörs
( 541 ) Mitwisz
( 511 ) 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; ehető rágcsálnivaló állatoknak; gabonafélékfeldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati
fogyasztásra; homokkal borított papír háziállatoknak (alom); kutyaeledelek (kekszfélék); magvak állati
fogyasztásra; takarmány; takarmányadalékok nem gyógyászati célra; táplálék kedvtelésből tartottállatoknak;
táplálékok állatoknak; termékek állati alomhoz; termékek állatok hízlalására.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda

mások számára; hirdetési oldalak készítése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; rádiós
reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmicélokból; áruminták
terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; televíziós
reklámozás kiegészítve áruforgalmazás kategóriával.
39

Áruk csomagolása; termékek csomagolása.

( 210 ) M 10 02265
( 220 ) 2010.07.23.
( 731 ) Guangzhou Nandadi Textile Garment Co. Ltd., Zengcheng, Guangzhou (CN)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 02275
( 220 ) 2010.07.26.
( 731 ) Kaposváriné Farkas Zsuzsanna, Budapest (HU)
Kaposvári Ferdinánd, Szolnok (HU)
( 740 ) dr. Sárecz Judit, dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) MISTER TWISTER
( 511 ) 29

Burgonyaszirom, bundás burgonyaszirom, krokett, sültburgonya, chips.

( 210 ) M 10 02323
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Csókay Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 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 02326
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Csókay Gergely, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) ÖTKERT
( 511 ) 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 02336
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) Orsi Junior
( 511 ) 29

Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek,

baromfisonkák és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb
baromfikészítmények.
( 210 ) M 10 02337
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) Orsi Classic
( 511 ) 29

Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek,

baromfisonkák és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb
baromfikészítmények.
( 210 ) M 10 02338
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Merian Foods Élelmiszeripari Kft., Orosháza (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) Orsi Family
( 511 ) 29

Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek,

baromfisonkák és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb
baromfikészítmények.
( 210 ) M 10 02339
( 220 ) 2010.07.30.
( 731 ) Schwaben Consulting Bt., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
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( 511 ) 31

Tápanyagok állatok számára, ehető rágcsálnivalók állatoknak, italok kedvtelésből tartott állatok részére,

magvak állati fogyasztásra, táplálék kedvtelésből tartott állatoknak, táplálékok állatoknak, termékek állati
alomhoz, termékek állatok hizlalására.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás, állatpanziók, önkiszolgáló éttermek.

44

Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére, állatkozmetika,

állatok ápolása.
( 210 ) M 10 02356
( 220 ) 2010.08.02.
( 731 ) Acheuron Hungary Kft., Szeged (HU)
( 546 )

( 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.
( 210 ) M 10 02364
( 220 ) 2010.08.03.
( 731 ) Kőrösy Gyula, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 10 02382
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) Arterium Corporation, Kyiv (UA)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) UROLESAN
( 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).
( 210 ) M 10 02383
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu (HU)
( 740 ) dr. Sulyok Annamária, Bitskey és Sulyok 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.
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből
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készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.
37

Építés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 10 02384
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) Forsave Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25
28

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek.
41

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

( 210 ) M 10 02385
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) Moped'91 Kft., Csengőd (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 546 )
( 511 ) 12
17

Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült

termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- és
szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

( 210 ) M 10 02388
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02389
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( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02390
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02391
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02392
( 220 ) 2010.08.04.
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( 731 ) SK.DRINK Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02393
( 220 ) 2010.08.04.
( 731 ) SK.Drink Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 502.
( 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 02395
( 220 ) 2010.08.05.
( 731 ) Szabó Istvánné 40%, Budapest (HU)
Szabó István 20%, Budapest (HU)
Alaksa Péterné 20%, Budapest (HU)
Szabó Zsuzsanna Réka 20%, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

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

hanglemezek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, előadóművészek

menedzselése, hirdetési oldalak elkészítése, hirdetési hely kölcsönzése, eladási propaganda tevékenység,
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információk számítógépes adatbázisokba valószerkesztése és rendezése, közönségszolgálat, iratmásolás,
szabadtéri hirdetés, szponzorok bevonásának kutatása.
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, mindennemű bábművészeti

tevékenység, színházi előadások, művészek szolgáltatásai, zenészi szolgáltatás, szervezői szolgáltatások, színházi
díszletek, jelmezek, kellékekkölcsönzése, alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, szórakozási tárgyú
információk, élő előadások, élő és minden műfajiságú bábos előadások bemutatása, előadóművészek
szolgáltatásai, előadásokhoz kapcsolódó gyermekfoglalkoztatások, előadóművészetiestek.
( 210 ) M 10 02396
( 220 ) 2010.08.05.
( 731 ) Motorosruha Kft., Pogány (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Védőeszközök motorosok számára, védőeszközök lovasok számára.

18

Motorkerékpáros táskák.

25

Motorkerékpáros csizmák, motorkerékpáros mellények, motorkerékpáros ruházat, légzsákjellegű felfúvódó

részeket tartalmazó ruházat motorkerékpárosok számára, nadrágok motorkerékpárosok számára, szizmák
motorkerékpárosok számára, cipők motorkerékpárosokszámára, kesztyűk motorkerékpárosok számára, ingek
motorkerékpárosok számára, sapkák motorkerékpárosok számára, övek motorkerékpárosok számára és ruházat
motorkerékpárosok számára. Légzsák jellegű felfúvódó részeket tartalmazó ruházat, mellény, lovasokszámára.
( 210 ) M 10 02401
( 220 ) 2010.08.05.
( 731 ) Ács Péter, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) Velok László, Debrecen
( 541 ) p-tech drótháló
( 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.
( 210 ) M 10 02402
( 220 ) 2010.08.05.
( 731 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest
( 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.
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.
21

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

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

28

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

karácsonyfadíszek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

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 02404
( 220 ) 2010.08.05.
( 731 ) Sári Ferenc 94%, Mezőkovácsháza (HU)
Ján Zoltán 5%, Siófok (HU)
Gonda Attila 1%, Mezőkovácsháza (HU)
( 546 )

( 511 ) 1

Ipari vegyi termékek, különösen olajtalanításhoz, olajmegkötő- és szűrőanyagok vegyi, ásványi anyagokból,

nyers műanyagból, ásványi rostos és üvegszálas anyagok olajfelszíváshoz.
21

Ásványi rostos és üvegszálas anyagok, amennyiben a 21. osztályba tartoznak, különösen ásványi rostos és

üvegszálas kígyók és szőnyegek és hasonló térbeli alakzatok folyékony anyagok vagy folyékony gázok átmeneti
megkötéséhez termékek olajtalanításához,mégpedig lényegében ásványi rostból vagy üvegszálból álló kendők,
szőnyegek, párnák, kígyók és korlátok.
37

Olajeltávolítási szolgáltatások olajtalanító felszerelések biztosítása, alkalmazása és használata által.

41

Szak- és továbbképzés, valamint oktatás, különösen személyzet számára olajtalanításhoz személyzet

oktatása olajtalanításra.
42

Műszaki tanácsadás.

( 210 ) M 10 02406
( 220 ) 2010.08.06.
( 731 ) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 541 ) LIRBETAN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

( 210 ) M 10 02408
( 220 ) 2010.08.06.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 29

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
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30

Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

( 210 ) M 10 02409
( 220 ) 2010.08.06.
( 731 ) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
( 546 )
( 511 ) 29
30

Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek.
Ételízesítők, paprikakrémek, darált paprika, fűszeres mártások, fűszerek.

( 210 ) M 10 02444
( 220 ) 2010.08.09.
( 731 ) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
( 740 ) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

( 210 ) M 10 02457
( 220 ) 2010.08.10.
( 731 ) Kovács Anikó Mercédesz, Budapest (HU)
( 541 ) Interoperett
( 511 ) 41

Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 10 02468
( 220 ) 2010.08.11.
( 731 ) Míves Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

( 210 ) M 10 02505
( 220 ) 2010.08.16.
( 731 ) Medifit Hungária Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr
( 541 ) Medisilver
( 511 ) 24

Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk; bútorhuzatok
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műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek, kárpitok; bútorvédőhuzatok; címkék, szövött; kötött
szövetek; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; nemszőtt textíliák; párnahuzatok; textilanyagok;
vánkoshuzatok; ágynemű; ágyneműk; ágytakarók.
( 210 ) M 10 02514
( 220 ) 2010.08.17.
( 731 ) Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Nők vagyunk Egészségesen, szépen, fitten
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 10 02558
( 220 ) 2010.08.24.
( 731 ) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 10 02562
( 220 ) 2010.08.24.
( 731 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) POWERSTAR TV
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlés.

41

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

( 210 ) M 10 02569
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) POWERSTV
( 511 ) 35

Reklámozás.

( 210 ) M 10 02570
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Huang Qike, Budapest (HU)
( 740 ) Kissné Meggyesi Zita, Budapest
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( 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; pénztárcák; levéltárcák.
( 210 ) M 10 02572
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)
( 541 ) MOS 6
( 511 ) 3

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

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
( 210 ) M 10 02576
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Viniqum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Rózsika
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 10 02577
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Viniqum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Rózsika néni szörpjei
( 511 ) 32

Szörpök.

( 210 ) M 10 02578
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Viniqum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) King's
( 511 ) 32

Ízesítőszerek; különösen tea ízesítők, citromízesítők.

( 210 ) M 10 02579
( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Viniqum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Swing
( 511 ) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; különösen szénsavas üdítőitalok.
( 210 ) M 10 02580
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( 220 ) 2010.08.25.
( 731 ) Viniqum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Shazzer
( 511 ) 30

Teák; különösen jeges teák.

( 210 ) M 10 02598
( 220 ) 2010.08.27.
( 731 ) IKV Zrt. Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 36

Ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanok becslése, ingatlanok kezelése, ingatlanügynökségek.

( 210 ) M 10 02614
( 220 ) 2010.08.30.
( 731 ) Kiss és Társai Kft., Százhalombatta (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Jazz
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

( 210 ) M 10 02619
( 220 ) 2010.08.31.
( 731 ) "Öcsi Hús" Húsipari, Termelő és Kereskedelmi Zrt., Mátészalka (HU)
( 740 ) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
( 541 ) Öcsi Vasárnapi Reggeli
( 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.
( 210 ) M 10 02699
( 220 ) 2010.09.08.
( 731 ) HVG Online ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41

Oktatás; 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 02722
( 220 ) 2010.09.09.
( 731 ) Csernyák László, Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Dankó Marianna, Kisvárda
( 541 ) Fekete Macska
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( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

( 210 ) M 10 02730
( 220 ) 2010.09.13.
( 731 ) Immunal Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ruszthy Vivien, Kovári és Társai Szabadalmi és védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) CULEVITAL
( 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).
( 210 ) M 10 02732
( 220 ) 2010.09.13.
( 731 ) Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 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.

45

Jogi szolgáltatások.

( 210 ) M 10 02740
( 220 ) 2010.09.13.
( 731 ) dr. Szokolai Erzsébet, Telki (HU)
Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 10 02748
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 591 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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 02750
( 220 ) 2010.09.14.
( 731 ) Soltész Nagy Attila, Miskolc (HU)
( 546 )

( 511 ) 32

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

szörpök és más készítmények italokhoz; energiaitalok.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 10 02771
( 220 ) 2010.09.16.
( 731 ) Pozitívum and Partners Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Strasser Tibor ügyvéd, Dr. Strasser Dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16

Albumok, almanachok, bélyegzők (pecsétek); borítékok (papíripari), fényképek, folyóiratok, grafikai

nyomatok, grafikus ábrázolások, hírlevelek, karakterek (számok és betűk), katalógusok, képek, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezőlapok,magazinok, revük (időszaki lapok), naptárak, naptárak letéphető
lapokkal, efemeridák, nyomda betűk, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, papíráruk, plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból, poszterek, prospektusok, söröskorsó alátétek, szalvéták,papírból, számok (nyomdai
karakterek), toll- és ceruzatartók (asztali), tollak (irodai cikkek), újságok, üdvözlőlapok/kártyák, zászlók
(papírból), zenélő üdvözlőlapok.
( 210 ) M 10 02785
( 220 ) 2010.09.17.
( 731 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
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( 541 ) EZERKERTI
( 511 ) 33

Pálinka.

( 210 ) M 10 02786
( 220 ) 2010.09.17.
( 731 ) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
( 541 ) DOMINATUS
( 511 ) 33

Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével) almaborok, borok, égetett szeszes

italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likőrök, lőre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.
( 210 ) M 10 02787
( 220 ) 2010.09.19.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Mindig a hasára gondolunk!
( 511 ) 5
29

Diétás termékek gyermekek és betegek részére.
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, konzervek, savanyúságok.
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; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,
beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 10 02789
( 220 ) 2010.09.19.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
( 541 ) Gallicoop fenséges és egészséges!
( 511 ) 5
29

Diétás termékek gyermekek és betegek részére.
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, konzervek, savanyúságok.
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; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,
beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 10 02790
( 220 ) 2010.09.19.
( 731 ) GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)
( 740 ) Dr.Miskolczi Mária, Budapest
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( 541 ) Gallicoop szeretem, keresem!
( 511 ) 5
29

Diétás termékek gyermekek és betegek részére.
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, konzervek, savanyúságok.
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; mindenfajta élelmiszer - ide értve a friss árut is - nagykereskedelme és

kiskereskedelme, élelmiszer termékek hirdetése, reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások,
beleértve a házhoz szállítást,online webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 10 02797
( 220 ) 2006.07.05.
( 731 ) The Garden Company Limited, Kowloon (HK)
( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Kakaó; péksütemények és cukrászsütemények; méz, melaszszirup; sütemények, kekszek; fagylaltok.

( 210 ) M 10 02807
( 220 ) 2010.09.21.
( 731 ) Xia Yuee, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Gyula, Budapest
( 541 ) C&R COCCO ROSSO
( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 02808
( 220 ) 2010.09.21.
( 731 ) Xia Yuee, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Gyula, Budapest
( 541 ) MISS D
( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
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lószerszámok.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 02809
( 220 ) 2010.09.21.
( 731 ) Xia Yuee, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Gyula, Budapest
( 541 ) N&P NUO PAI
( 511 ) 18

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

állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
24

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

25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 10 02865
( 220 ) 2010.09.24.
( 731 ) e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Corvina integrált könyvtár-automatizálási rendszer
( 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.
( 210 ) M 10 02866
( 220 ) 2010.09.24.
( 731 ) e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Doc Portal elektronikus dokumentumkezelő rendszer
( 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.
( 210 ) M 10 02873
( 220 ) 2010.09.27.
( 731 ) Flex-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jászberény (HU)
( 740 ) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 7

Szállítópályák, anyagmozgató rendszerek, mindezek alkatrészei és tartozékai; különösen görgős és hevederes

szállítópályák, görgős és hevederes szállítópályákkal épített anyagmozgató rendszerek, szállítópálya görgők és
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görgőtartó elemek, szállítópályavázsszerkezetek, szállítópálya heveder terelők.
( 210 ) M 10 02908
( 220 ) 2010.09.29.
( 731 ) Kovács Zoltán, Debrecen (HU)
( 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).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 210 ) M 10 02913
( 220 ) 2010.09.29.
( 731 ) Illés Kálmán, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

41

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

( 210 ) M 10 03040
( 220 ) 2010.10.12.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 10 03082
( 220 ) 2010.10.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) STULNON
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 10 03083
( 220 ) 2010.10.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ZAKREPIN
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.
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( 210 ) M 10 03084
( 220 ) 2010.10.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 10 03085
( 220 ) 2010.10.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

( 210 ) M 10 03086
( 220 ) 2010.10.15.
( 731 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerkészítmények.

A rovat 120 darab közlést tartalmaz.
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