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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 195.907
( 151 ) 2008.12.17.
( 210 ) M 07 02501
( 220 ) 2007.07.10.
( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bittera Csaba ügyvéd, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDAPEST AIRPORT CITY
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; biztonsági
szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
( 111 ) 200.899
( 151 ) 2010.07.29.
( 210 ) M 07 03224
( 220 ) 2007.09.24.
( 732 ) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt., Sárszentmihály (HU)
( 740 ) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
( 541 ) MASTERBIT
( 511 ) 17 Hőszigetelő anyagok; kőgyapot szigetelőanyag; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez;
szigetelőfóliák; szigetelőszövetek; szigetelőanyagok nyílászárókhoz; szigetelőlemezek; szigetelőszalagok;
tömítőanyagok; tömítőkittek; üveggyapot szigetelési célokra.
19 Bitumen alapú építőanyag-bevonatok; bitumenes építési anyagok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;
építőanyagok nem fémből.
( 111 ) 200.957
( 151 ) 2010.08.12.
( 210 ) M 98 03162
( 220 ) 1998.08.05.
( 732 ) Agroterm Növényvédőszereket és Szervetlen Vegyianyagokat Gyártó Korlátolt Felelőségű Társaság,
Peremarton-gyártelep (HU)
( 740 ) dr. Baski Ágnes, Budapest
( 541 ) NEVIKÉN
( 511 ) 16 Brossúrák, évkönyvek, füzetek, irodao tárgyak, nyomtatványok, kiadványok, prospektusok, tájékoztatók,
tollak.
( 111 ) 200.983
( 151 ) 2010.10.05.
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( 210 ) M 10 00282
( 220 ) 2010.02.02.
( 732 ) Omninvest Oltóanyag Termelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Bognár Attila, Budapest
( 541 ) OMNINVEST
( 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.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 201.005
( 151 ) 2010.10.05.
( 210 ) M 10 00281
( 220 ) 2010.02.02.
( 732 ) Omninvest Oltóanyag Termelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU)
( 740 ) dr. Bognár Attila, Budapest
( 541 ) OMNIFLU
( 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).
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 201.175
( 151 ) 2010.09.02.
( 210 ) M 09 03527
( 220 ) 2009.12.03.
( 732 ) Tóth József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kevei Mónika, dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOREX
( 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; folyóiratok, formanyomtatványok, űrlapok, füzetek, hirdetőtáblákpapírból vagy kartonból,
hírlevelek, írásminták, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezőlapok, magazinok, revük
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[időszaki lapok], naptárak, naptárak letéphető lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok,oktatási eszközök, a készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból,
prospektusok, értesítések [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk], újságok, üdvözlőlapok/kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi
ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői
szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatásokbeszerzése] mások számára, eladási propaganda mások számára,
hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokbavaló rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közlemények
átírása,közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok
reklám vagy kereskedelmi célból, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, outsourcing
szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piacitanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése,
árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,kiskereskedelmi célokból,
áruminták terjesztése, árverés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés, számítógépes nyilvántartások kezelése,
szövegfeldolgozás, szponzorokfelkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],
tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, újságelőfizetések intézése mások számára, üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési ésüzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, vásárlási
megrendelések ügyintézése.
( 111 ) 201.331
( 151 ) 2010.09.21.
( 210 ) M 10 00328
( 220 ) 2010.02.05.
( 732 ) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Lurdy-Logistics
( 511 ) 36 Irodák (ingatlanok) bérlete.
39 Raktárbérlet, raktározás, tárolás.
( 111 ) 201.344
( 151 ) 2010.09.23.
( 210 ) M 05 01236
( 220 ) 2005.04.04.
( 732 ) Temnikov Yury Nikolajevics, St.-Petersburg (RU)
( 740 ) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) KALMATRON
( 511 ) 1 Ipari vegyi termékek; cementtartósító szerek és cementet vízállóvá tevő készítmények.
17 Azbeszt, továbbá ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; tömítő-,
kitömő- és szigetelőanyagok.
( 111 ) 201.366
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03717
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( 220 ) 2009.12.21.
( 732 ) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban, Amerikai Egyesült Államok, bejegyzett cég), Princeton
(US)
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) HOLLYWOOD WHITE
( 511 ) 3 Szájápoló és szájhigiénés készítmények; fogkrémek, fogpaszták, foggélek, fogcsiszolók, fogfehérítő
készítmények, szájvizek és szájöblítők nem gyógyászati használatra, lehelet frissítők nem gyógyászati
használatra.
( 111 ) 201.367
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03719
( 220 ) 2009.12.21.
( 732 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
( 740 ) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest
( 546 )

( 511 ) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint más módon gyártott vagy előállított ropogtatni való
burgonya készítmények; pörkölt, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia
magok, mandulák, földimogyorók; tartósított, szárított és főzött gyümölcs.
30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint más módon előállított vagy elkészített, tápióka,
manióka, rizs, kukorica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos és sós sütemények; főleg
magvakból, szárított gyümölcsből,feldolgozott gabona magvakból készült műzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.
31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi mogyorók és magok.
( 111 ) 201.368
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03720
( 220 ) 2009.12.21.
( 732 ) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
( 740 ) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint más módon gyártott vagy előállított ropogtatni való
burgonya készítmények; pörkölt, szárított, sózott, fűszerezett, bevont és feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia
magok, mandulák, földimogyorók; tartósított, szárított és főzött gyümölcs.
30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint más módon előállított vagy elkészített, tápióka,
manióka, rizs, kukorica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos és sós sütemények; főleg
magvakból, szárított gyümölcsből,feldolgozott gabona magvakból készült műzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.
31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi mogyorók és magok.
( 111 ) 201.369
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03722
( 220 ) 2009.12.21.
( 732 ) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)
( 546 )

( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; szilárd műtrágyák, folyékony műtrágyák,
lombtrágyák, levéltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, termésnövelő anyagok.
5 Növényvédő szerek, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), faseb kezelők.
( 111 ) 201.370
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03723
( 220 ) 2009.12.21.
( 732 ) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)
( 546 )
( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák; szilárd műtrágyák, folyékony műtrágyák,
lombtrágyák, levéltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, termésnövelő anyagok.
5 Növényvédő szerek, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), faseb kezelők.
( 111 ) 201.371
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03727
( 220 ) 2009.12.22.
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( 732 ) Bull Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 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.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.372
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03728
( 220 ) 2009.12.22.
( 732 ) Tóth Miklós, Harsány (HU)
( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Napelemek, elektromos elemek.
19 Nem fém építőanyagok; tetőzet, nem fémből, napelemekkel; tetőburkolatok, tetőhéjazatok, nem fémből;
tetőfedő anyagok, nem fémből.
( 111 ) 201.373
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03768
( 220 ) 2009.12.28.
( 732 ) Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.374
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03769
( 220 ) 2009.12.28.
( 732 ) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-perifériák, készülékek adatok, képek és hangok
megjelenítésére, átvitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus és
elektrotechnikai felszerelések és eszközök, számítógépiprogramok és szoftverek.
35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladásszervezés, hálózati marketing; MLM-marketing;
marketing szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; fotóés sajtótermékek online publikálásaa világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetítése az interneten;
közérdekű információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus
postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrényszolgáltatások, e-mail.
( 111 ) 201.375
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03771
( 220 ) 2009.12.30.
( 732 ) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
( 111 ) 201.376
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03774
( 220 ) 2009.12.30.
( 732 ) Dokk Bisztró 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.
( 111 ) 201.377
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 09 03775
( 220 ) 2009.12.30.
( 732 ) Dokk Bisztró Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.378
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 09 03776
( 220 ) 2009.12.30.
( 732 ) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
( 111 ) 201.380
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 01154
( 220 ) 2010.04.12.
( 732 ) FŐNIX-MED Eészségügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
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( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és
állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 111 ) 201.381
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 00969
( 220 ) 2010.03.24.
( 732 ) Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

( 511 ) 19 Nem fém építőanyagok, különösen ablakkeretek, ablakok, ablaktokok, építéshez burkolatok, burkolólapok,
furnérlemezek, párkányok, díszlécek párkányokhoz, fűrészáru és deszkaáru, hordozható szerkezetek, félig
megmunkált faáruk (pl. gerendák, pallók,fatáblák).
20 Ablakszerelvények, nem fémből, bútorok és részei, tükrök, keretek fából.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 201.382
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 01016
( 220 ) 2010.03.29.
( 732 ) Credit Management System Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógépes fájlokban mások számára; gazdasági
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti ügyekkel kapcsolatos
információk beszerzése, gyűjtése, kiértékelése ésnyújtása; piaci tanulmányok; piackutatás; szakvéleményadás
gazdasági ügyekben; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti információk.
36 Követelésbehajtási tevékenység; követelésmenedzsment tanácsadás; finanszírozási tanácsadás;
követeléskezelés; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgáltatások; pénzügyi elemzések, pénzügyi
tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyifinanszírozási szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység.
42 Adatbázis szolgáltatások; adatkezelés; adatfeldolgozás; adatbázis hozzáférés biztosítása; adatszolgáltatás.
( 111 ) 201.383
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 00411
( 220 ) 2010.02.11.
( 732 ) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
( 740 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 541 ) IRABEL
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 201.384
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 00828
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( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MINDIG VAN ÉPÍTŐ JAVASLATUNK!
( 511 ) 35 Építőipari reklámok, marketing tevékenység.
( 111 ) 201.385
( 151 ) 2010.09.29.
( 210 ) M 10 00355
( 220 ) 2010.02.08.
( 732 ) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
( 541 ) ZENEKINCS
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.386
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 07 03162
( 220 ) 2007.09.18.
( 732 ) Vargavin Borászati Kft., Budapest (HU)
Varga Miklós, Verpelét (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest
( 541 ) Bor-Rock Fesztivál Verpelét
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.434
( 151 ) 2010.09.30.
( 210 ) M 10 00710
( 220 ) 2010.03.04.
( 732 ) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) HEVES MEGYEI BÖNGÉSZŐ
( 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.
( 111 ) 201.435
( 151 ) 2010.09.30.
( 210 ) M 10 00707
( 220 ) 2010.03.04.
( 732 ) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) PLUSSZPOÉN
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( 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.
( 111 ) 201.438
( 151 ) 2010.10.01.
( 210 ) M 09 03270
( 220 ) 2009.11.10.
( 732 ) Daria Golubenko, Budapest (HU)
( 541 ) Fontos! Think Tank
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; tanítási és oktatási anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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.
( 111 ) 201.439
( 151 ) 2010.10.01.
( 210 ) M 10 01019
( 220 ) 2010.03.29.
( 732 ) Eurama Idegenforgalmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rohrbeck István, Rohrbeck Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Dunarama
( 511 ) 39 Szállítás, utazásszervezés.
41 Sport és kulturális tevékenység, szórakoztatás.
43 Vendéglátás.
( 111 ) 201.440
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 09 01666
( 220 ) 2009.06.09.
( 732 ) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30 Cukrok.
( 111 ) 201.441
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( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00829
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORIPLAN PORO
( 511 ) 17 Szigetelő kompozíciók nedvesség ellen épületekben, tömítőanyagok.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen építőipari felhasználású habarcsok, fugázók, aljzatkiegyenlítők,
lélegző- és hőszigetelő vakolatok.
( 111 ) 201.442
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 09 01173
( 220 ) 2009.04.23.
( 732 ) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
( 541 ) A STÍLUS ÖSSZEKÖT
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 201.443
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 01189
( 220 ) 2010.04.14.
( 732 ) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Optika szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek,
vakításgátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetők, cvikkerek, foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetőkhöz),
cvikkertokok, szemüveglencse üvegjei,gyűjtőlencsék, kondenzorlencsék, kontaktlencsék, optikai lencsék, optika
korrekciós lencsék, objektívek, optika prizmák, nagyítók, lupék, optikai üvegek, fényképészeti szűrők, optika
tükrök, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, binokuláristávcsövek, lencsék csillagfényképezéshez,
fényképészeti diafragmák, exponált filmek, diapozitívok, fényképezőgépek, fénymérők, fényképészeti vakuk,
fényképészeti villanólámpák, filmkamerák, állványok fényképezőgépekhez, háromlábú
állványokfényképezőgépekhez, diavetítők.
35 Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklám célú vásárok szervezése,
árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámozás, reklámanyagok terjesztése, eladási propaganda (mások
számára), hirdetési oldalak készítése, hirdetésihelyek kölcsönzése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton, rádiós- és televíziós reklámozás, gazdasági előrejelzések, piaci tanulmányok, piackutatás, adatgyűjtés
kereskedelmi ügyletekről,kereskedelmi információs ügynökségek, kutatásokügyletekkel kapcsolatban, beszerzői
szolgáltatások, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítások, tájékoztatás, üzleti információk,
üzletszervezési tanácsadás, közönségszolgálat.
41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; levelező tanfolyamok;szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; konferenciák és kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; tudományos, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási
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tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidősszolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás); élő előadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
on-line elérhető elektronikus publikációk; elektronikus könyvek és folyóiratokon-line kiadása; könyvkiadás; nem
reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés
videoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.
43 Helyfoglalás panziókban és szállodákban; szálláshelyek lefoglalása; szállásügynökségek; rendezvényhez
termek kölcsönzése.
( 111 ) 201.444
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 01175
( 220 ) 2010.04.13.
( 732 ) Lunk Gergely, Ászár (HU)
Lukácsa Sándor, Budapest (HU)
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)
( 740 ) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Click'N'Join!
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
( 111 ) 201.445
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 01177
( 220 ) 2010.04.13.
( 732 ) Akadémia Nyelviskola Oktatási és Szolgáltató Kft., Esztergom (HU)
( 546 )
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.446
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 01174
( 220 ) 2010.04.13.
( 732 ) Lunk Gergely, Ászár (HU)
Lukácsa Sándor, Budapest (HU)
Pruzsinszki Balázs, Ászár (HU)
( 740 ) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) GLOBAL LIFE
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
( 111 ) 201.447
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00986
( 220 ) 2010.03.25.
( 732 ) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)
( 541 ) LAF
( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő,
egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; mágneses
adathordozók, hanglemezek; automataelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő
készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó
készülékek, fax-berendezések.
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; táblamutató eszközök, nem elektromos, oktatási eszközök, akészülékek kivételével;
borítékok (papíráruk), írószerek, írótollak, írókészletek (papíráruk), írófelszerelések, íróeszközök, iskolaszerek
(papíráruk), papíráruk, irodapapír, kommunikációs papír, fénymásoló papír, iratgyüjtők, dossziék,
iratkapcsok,gemkapcsok, iratkapcsok, iratfűzők, irattartók (irodai cikkek), irodai felszerelések, a bútorok
kivételével, irodai kapcsok, irodai lyukasztógépek, irodai gumiszalagok, festékszalagok számítógényomtatókhoz,
fóliatasak kasírozók, laminálók (irodai cikkek).
20 Bútorok, bútorpolcok, bútorgörgők nem fémből, bútorszerelvények nem fémből, bútorajtók, fémbútorok,
irodabútorok, iratgyüjtő polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), fogasok (bútorok).
21 Tisztító eszközök, kézi működtetésű, tisztítógépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra, tisztító
[fényesítő] anyagok, a papír és a kő kivételével.
( 111 ) 201.448
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00783
( 220 ) 2010.03.09.
( 732 ) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
( 300 ) 40-2009-0062788 2009.12.18. KR
( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 9 Kijelzőberendezések gépjárművek hátsó részének monitorozására, nevezetesen fénykibocsátó diódás kijelzők;
elektronikus ellenőrző egységek gépjárművekhez, nevezetesen elektronikus berendezések gépjármű részek
kopására vonatkozó információ követésére éskijelzésére; elektronikus ellenőrző egységek gépjárművekhez,
nevezetesen elektronikus berendezések távműködtetésű ajtózárak nyitására, lopás észlelésére és jelzésére, lopott
járművek nyomon követésére, légzsák kioldásáról automatikus interaktív értesítésküldésére gépjármű
ügyfélszolgálati központba; elektronikus ellenőrző egységek gépjárművekhez, nevezetesen elektronikus
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berendezések gépjármű ügyfélszolgálati központtal való interaktív kapcsolattartásra; diagnosztikai egységek
gépjárművek biztonságánakfokozására, nevezetesen kamerák és távolságérzékelők; navigációs berendezések
járművekhez; rádiók gépjárművekhez.
( 111 ) 201.449
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00780
( 220 ) 2010.03.09.
( 732 ) Broker Network International Corporation, Wilmington, Delaware 19808 (US)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) QUANTIS
( 511 ) 36 Befektetési alapkezelés és pézügyi alapkezelés; ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek;
életbiztosítás; hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan értékbecslés,
ingatlanügynökségek, jelzáloghitelezés,pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információnyújtás,
pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés, tőkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás,
alapítványtámogatás.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú
kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyúinformációk, oktatási vizsgáztatás; humánerőforrás-közvetítés és
kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos és műszaki szolgáltatások, beleértve a tervezői és
kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemző és kutatói szolgáltatásokat.
( 111 ) 201.450
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00779
( 220 ) 2010.03.09.
( 732 ) Broker Network International Corporation, Wilmington, Delaware 19808 (US)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) PLATEA
( 511 ) 36 Biztosítás, befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés; ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás;
bankügyletek; életbiztosítás; hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan
értékbecslés, ingatlanügynökségek,jelzáloghitelezés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi
információnyújtás, pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés, tőkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés,
beruházás, alapítványtámogatás.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú
kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyúinformációk, oktatási vizsgáztatás; humánerőforrás-közvetítés és
kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos és műszaki szolgáltatások, beleértve a tervezői és
kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemző és kutatói szolgáltatásokat.
( 111 ) 201.451
( 151 ) 2010.10.04.
( 210 ) M 10 00778
( 220 ) 2010.03.09.
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( 732 ) Broker Network International Corporation, Wilmington, Delaware 19808 (US)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 541 ) BROKERNET
( 511 ) 36 Befektetési alapkezelés és pénzügyi alapkezelés; ingatlanközvetítés; faktorálási szolgáltatás; bankügyletek;
életbiztosítás; hitelirodák; irodaház üzemeltetés; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlan értékbecslés,
ingatlanügynökségek,jelzáloghitelezés, pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi információnyújtás,
pénzügyi tanácsadás, tőkekihelyezés, tőkeberuházás; vagyonkezelés, zálogkölcsönzés, beruházás,
alapítványtámogatás.
39 Logisztikai tevékenység, beleértve a logisztikai rendszerek fejlesztését, szervezését és üzemeltetését is.
41 Nevelés és szakmai képzés; különösképpen akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; gyakorlati képzés; könyvkiadás; kulturális és nevelési célú
kiállítás szervezése, oktatás; oktatás tárgyúinformációk, oktatási vizsgáztatás; humánerőforrás-közvetítés és
kommunikáció.
42 Informatikai tevékenység és szoftverfejlesztés; tudományos és műszaki szolgáltatások, beleértve a tervezői és
kutatói tevékenységet, valamint az ipari elemző és kutatói szolgáltatásokat.
45 Jogi szolgáltatások.
( 111 ) 201.453
( 151 ) 2010.10.06.
( 210 ) M 10 01134
( 220 ) 2010.04.08.
( 732 ) Mirelite Mirsa Zrt., Albertirsa (HU)
( 740 ) dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda, Aliroda, Cegléd
( 541 ) MIRELITE MIRSA
( 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,
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.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
( 111 ) 201.458
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 10 00339
( 220 ) 2010.02.05.
( 732 ) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) K&H, a Sziget bankja
( 511 ) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
( 111 ) 201.459
( 151 ) 2010.10.07.
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( 210 ) M 10 00137
( 220 ) 2010.01.19.
( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)
( 546 )

( 511 ) 16 Papíripari termékek higiéniai és háztartási célokra, valamint ezek csomagolására szolgáló műanyagok, fóliák.
( 111 ) 201.460
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 10 00347
( 220 ) 2010.02.08.
( 732 ) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák
(ingatlanok) bérlete.
43 Motelek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
( 111 ) 201.461
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 10 00532
( 220 ) 2010.02.17.
( 732 ) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Betegeknek és orvosoknak a gyógyszerészeti készíményekről való informálására szolgáló DVDk és nyomtatott
anyagok.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos betegápolói és
telefonközponti szolgáltatások.
41 Oktatói szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatosan az internetes oldalakon
megjelenő információk.
( 111 ) 201.462
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 10 00938
( 220 ) 2005.02.28.
( 732 ) Petroleo Brasileiro S/A-Petrobras, Rio de Janeiro, R.J. (BR)
( 740 ) Simándi Bird & Bird, Budapest
( 546 )

( 511 ) 4 Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve a
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motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.
( 111 ) 201.463
( 151 ) 2010.10.07.
( 210 ) M 10 00345
( 220 ) 2010.02.08.
( 732 ) Kiss László, Mórahalom (HU)
( 740 ) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
( 541 ) HÓFEHÉRKE
( 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.
( 111 ) 201.465
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00404
( 220 ) 2010.02.11.
( 732 ) Discover Financial Services, Riverwoods (US)
( 740 ) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivő Iroda Kft., Budapest
( 541 ) DISCOVER
( 511 ) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatások és bankkártya (debit card) szolgáltatások;
hitelkártyák és bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; előrefizetett kártyák
kibocsátása; érték érmék, tokenekkibocsátása; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitelkártya
alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektronikus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások;
csekk igazolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások;elektronikus fizetési feldolgozási szolgáltatások;
hitelkártya és fizetési tranzakciók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások; számla fizetési
és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szolgáltatások elektronikus eszközökönkeresztül globális számítógép
hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkártya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések
menedzsmentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzsment szolgáltatások;
pénzügyiinformációk terjesztése globális számítógép hálózaton át.
( 111 ) 201.466
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00391
( 220 ) 2010.02.11.
( 732 ) Olé Hungária Kft., Budapest (HU)
( 541 ) mostantól mindig
( 511 ) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; péksütemények és cukrászsütemények, különös tekintettel: churros;
kakaó alapú italok; kávé alapú italok; tea alapú italok; fagyasztott joghurt; ketchup; mustár; fűszeres mártások;
palacsinták; crépes (óriás palacsinta);pizzák; szendvicsek; hamburger; taco; tortilla; spagetti; tésztafélék;
fagylaltok.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsök és gyümölcslevek; limonádék; sörök; zöldséglevek; alkoholmentes sörök;
tej, joghurt vagy fagylalt felhasználásával készült alkoholmentes turmixok.
43 Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar; mozgó vendéglátás, kitelepülés.
( 111 ) 201.467
( 151 ) 2010.10.08.
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( 210 ) M 10 00010
( 220 ) 2010.01.06.
( 732 ) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Gyula, Budapest
( 546 )
( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 201.468
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00806
( 220 ) 2010.03.10.
( 732 ) Kriston Andrea, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 201.469
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00804
( 220 ) 2010.03.10.
( 732 ) Blackline Hungária Kft., Budapest (HU)
( 541 ) BLACKLINE
( 511 ) 18 Aktatáskák, bevásárlótáskák; bőröndök, kézitáskák; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; hátizsákok;
iskolatáskák; strandtáskák; kulcstartók; levéltáskák; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák; piperetáskák; táskák
csomagolásra; útitáskák;irattáskák; női táskák; kézitáskák.
( 111 ) 201.470
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00801
( 220 ) 2010.03.10.
( 732 ) Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
( 740 ) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Vidd haza a nevetést!
( 511 ) 29 Hús, hal, baromfi és vad, húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; tojások;
tejtermékek, kocsonyák, dzsemek, befőttek; tej és tejes italok; elsősorban a fent említett árukból fogyasztási célra
készített termékek.
30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs, tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb
készítmények; kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsütemények; jég, fagylaltok; méz;
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szirup; só, mustár; ecet, szószok;pesto, fűszerek; elsősorban a fent említett árukból fogyasztási célra készített
termékek.
( 111 ) 201.471
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00793
( 220 ) 2010.03.09.
( 732 ) AEC Kft., Székesfehérvár (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámanyagok, nyomtatványok készítése, terjesztése; reklám célú kiállítások szervezése; szponzorok
felkutatása.
41 Vitorlás verseny rendezése az afrikai kontinens körül; Afrika és Európa közötti kulturális kapcsolatok
előségítése érdekében rendezvények, kulturális események szervezése; szórakoztatási, nevelési és oktatási célú
rendezvények, előadások,gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása; fogadások, konferenciák, kongresszusok,
kiállítások szervezése, lebonyolítása; sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása.
( 111 ) 201.472
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00791
( 220 ) 2010.03.09.
( 732 ) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét
( 541 ) MEDICAL WELLNESS/LABORATOIRE DR DERM
( 511 ) 3 Kozmetikai szerek.
( 111 ) 201.473
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00009
( 220 ) 2010.01.06.
( 732 ) Liang Zhongyang, Budapest (HU)
( 740 ) Szatmári Gyula, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 201.474
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 00810
( 220 ) 2010.03.10.
( 732 ) Bionanoferm Kutató- és Fejlesztő Kft., Debrecen (HU)
( 541 ) Lactomicrosel
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
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anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
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.
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.
( 111 ) 201.475
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 01202
( 220 ) 2010.04.15.
( 732 ) Erdey János, Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 201.476
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 01403
( 220 ) 2010.05.03.
( 732 ) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája, Budapest (HU)
( 541 ) AmCham Voice
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.477
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 01208
( 220 ) 2010.04.15.
( 732 ) Conlight Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11 Különösen világítástechnikai eszközök, világítóberendezések, készülékek, világítástechnikai szerelési anyagok
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és alkatrészek.
35 Különösen on-line szolgáltatás, on-line kereskedelem, interaktív szolgáltatás.
42 Különösen mérnöki tervezés, világítástechnikai tanácsadás.
( 111 ) 201.478
( 151 ) 2010.10.08.
( 210 ) M 10 01404
( 220 ) 2010.05.03.
( 732 ) Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Irodája, Budapest (HU)
( 541 ) The Voice of AmCham
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; 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.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.480
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 10 00323
( 220 ) 2010.02.03.
( 732 ) Szigetvári György, Kisapostag (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi
ügyletekről; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; eladási propaganda
mások számára; hirdetési oldalakkészítése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing
szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); reklámozás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben (segítségnyújtás
üzletvezetéshez, franchise keretében).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; gyakorlati
képzés (szemléltetés); show-műsorok; szórakoztatás; éjszakai klubok.
43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermek; kávéházak; vendéglátóipar.
( 111 ) 201.481
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 10 00811
( 220 ) 2010.03.10.
( 732 ) Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 201.482
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 10 00830
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORIPLAN
( 511 ) 1 Ragasztóanyagok, elsősorban építőipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelő kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítők, gyorskötő
habarcsok, padlóburkolatok.
( 111 ) 201.483
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 10 00320
( 220 ) 2010.02.04.
( 732 ) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)
( 546 )
( 511 ) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos készítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék,
kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott
húsok, formában vagy bélben főtt, pácolthúsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési
szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
( 111 ) 201.484
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 10 00728
( 220 ) 2010.03.04.
( 732 ) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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.
( 111 ) 201.485
( 151 ) 2010.10.11.
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( 210 ) M 10 00717
( 220 ) 2010.03.04.
( 732 ) Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 541 ) Inter - Európa
( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
( 111 ) 201.486
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 09 03303
( 220 ) 2009.11.12.
( 732 ) X-Zone Kft., Győr (HU)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Étrendkiegészítő kapszula férfiak számára.
( 111 ) 201.487
( 151 ) 2010.10.11.
( 210 ) M 09 03108
( 220 ) 2009.10.27.
( 732 ) Éliás-Mezey Erzsébet, Óbánya (HU)
( 541 ) ODORÁRIUM
( 511 ) 3 Növényi illatszerek, aromaterápiás készítmények.
41 Illattárlat, illattár, természetes illatok tára, illatismeret, illattárolás, illatismertetés, illatbemutató,
illatmemória-fejlesztés, illatos növények képi megjelenítéssel történő ismertetése, illatséta szakvezetéssel, illatos,
illatosított tárgyakkiállítása.
43 Illatos teakóstoló, teázó.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, illatkúra, aromamasszázs egyedi, a masszázs-mozdulatsorhoz igazodó
hangadással.
( 111 ) 201.490
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 08 00269
( 220 ) 2008.01.29.
( 732 ) B-NET INVEST Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Imrehegy (HU)
( 740 ) Radnóczy & Mészáros NÖRR STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
( 541 ) BANKBROKER
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
( 111 ) 201.491
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 08 01379
( 220 ) 2008.04.16.
( 732 ) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis,Indiana (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi irodák, Budapest
( 541 ) RAPID
( 511 ) 5 Rovarölőszerek mezőgazdasági alkalmazásra.
( 111 ) 201.492
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 09 00358
( 220 ) 2009.02.10.
( 732 ) JACOBS GLOBAL Szolgáltató és Kereskedelmi KFT, Budapest (HU)
( 740 ) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) Top Shine
( 511 ) 3 Körömápolási cikkek; körömlakkok; műkörmök.
( 111 ) 201.493
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00050
( 220 ) 2010.01.13.
( 732 ) ANH-LE Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 201.494
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00227
( 220 ) 2010.01.27.
( 732 ) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)
( 546 )
( 511 ) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek, kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék,
kenhető húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt, lángolt, érlelt, sütött, formázott
húsok, formában vagy bélben főtt,pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési
szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
( 111 ) 201.495
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00827
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( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari, tudományos, mezőgazdasági területen alkalmazott vegyi termékek, valamint mesterséges és szintetikus
gyanták, ipari rendelétetésű ragasztóanyagok; betonadalékszerek, különösképpen betonszilárdulás gyorsítók,
légpórusképzők, képlékenyítő ésplasztifikáló szerek; különböző típusú vízüvegek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festőanyagok.
17 Szigetelőanyagok, tömítőanyagok, valamint nedvesség elleni szigetelőkompozíciók épületekben; hőszigetelő
anyagok.
19 Építési szakipari anyagok, különösképpen aljzatkiegyenlítők, fugázók, vakolatok, habarcsok; bitumen alapú
termékek.
( 111 ) 201.496
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00831
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORIFIT
( 511 ) 1 Ragasztóanyagok, elsősorban építőipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelő kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítők, gyorskötő
habarcsok, padlóburkolatok.
( 111 ) 201.497
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00832
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORIFLEX
( 511 ) 1 Ragasztóanyagok, elsősorban építőipari felhasználásra.
17 Nedvesség elleni vízszigetelő kompozíciók.
19 Építési szakipari anyagok, nevezetesen csempe és burkolatragasztók, fugázók, aljzatkiegyenlítők, gyorskötő
habarcsok, padlóburkolatok.
( 111 ) 201.498
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00834
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORITON
( 511 ) 1 Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
19 Építési szakipari anyagok, különösképpen kül- és beltéri burkolatragasztók, burkolatok, cementvakolatok,
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glettanyagok, aljzatkiegyenlítők.
( 111 ) 201.499
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00835
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) SORIPON
( 511 ) 1 Ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
19 Építési anyagok különösképpen kül- és beltéri padlókiegyenlítők; glettanyagok; cementvakolatok; burkolatok.
( 111 ) 201.500
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00836
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) GOROMENT
( 511 ) 1 Lángvédő és tűzvédő anyagok.
2 Festékek, favédő szerek.
( 111 ) 201.501
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00837
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) MIKROSZIL
( 511 ) 1 Ragasztóanyagok.
17 Beton- és habarcstömítő adalékanyag.
19 Építőipari célú habarcsanyagok.
( 111 ) 201.502
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00839
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) BARLIT
( 511 ) 2 Festékek.
19 Építőipari felületképző és bevonó anyagok.
( 111 ) 201.503
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00840
( 220 ) 2010.03.11.
( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt., Budapest (HU)
( 541 ) PIETREPOX
( 511 ) 1 Építőipari ragasztóanyagok, főként burkolatok ragasztására.
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17 Tömítő-, fugázó-, kitömő- és szigetelőanyagok.
( 111 ) 201.504
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00842
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.505
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00843
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 201.506
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00844
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, 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.
38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 201.508
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00845
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( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.509
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00846
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.510
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 00847
( 220 ) 2010.03.12.
( 732 ) ITK Holding Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) Hergár Jenő, 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
áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 201.511
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 01031
( 220 ) 2010.03.30.
( 732 ) TEVA Pharmaceuticals Europe B.V., Utrecht (NL)
( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 541 ) CORENELLE
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények, főként orális fogamzásgátló szerek.
( 111 ) 201.512
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 01231
( 220 ) 2010.04.19.
( 732 ) Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) MOTOKHANA
( 511 ) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), időmérés
sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzőtábori szolgáltatások,
sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatásoknyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül autóversenyek szervezése, rendezése, különösen
szlalom-, drift-, gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamintgokart-, off-road-, jet-ski- és
formulaversenyek szervezése, rendezése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek
szervezése,rendezése.
( 111 ) 201.513
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 01232
( 220 ) 2010.04.19.
( 732 ) Giltner Attila Gábor, Budapest (HU)
( 740 ) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
( 541 ) GYMKHANA
( 511 ) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenységek; gyakorlati képzés (szemléltetés), időmérés
sporteseményeken, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], sport edzőtábori szolgáltatások,
sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatásoknyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), a sportversenyek szervezésén, rendezésén belül autóversenyek szervezése, rendezése, különösen
szlalom-, drift-, gyorsulási-, rally- és vezetéstechnikai versenyek; valamintgokart-, off-road-, jet-ski- és
formulaversenyek szervezése, rendezése; továbbá quad- és motorversenyek szervezése, rendezése, a
motorversenyek szervezésén, rendezésén belül különösen supermoto-, speed-, enduró-, robogó- és túraversenyek
szervezése,rendezése.
( 111 ) 201.514
( 151 ) 2010.10.13.
( 210 ) M 10 01235
( 220 ) 2010.04.19.
( 732 ) Friesl Balázs, Szombathely (HU)
( 541 ) STARITY
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek
( 111 ) 201.516
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( 151 ) 2010.10.15.
( 210 ) M 05 02001
( 220 ) 2005.06.09.
( 732 ) BEKO HOLDING AG, Nöhagen (AT)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 9 Számítógép programok, rögzített és letölthető formában, kifejezetten üzleti megoldásokhoz való
alkalmazásokra - háztartási berendezésekkel, készülékekkel, eszközökkel kapcsolatos alkalmazások kivételével.
35 Ideiglenes munkákat közvetítő irodák; üzleti és menedzsmentkonzultációs szolgáltatások; üzeleti
menedzsment tanácsadás és konzultációs szolgáltatások; üzleti menedzsment konzultáció; professzionális üzleti
és szervezési konzultáció; személyzeti menedzsment tanácsadás; számítógépes üzleti menedzsment konzultáció;
számítógépes könyvelés; számítógépes adatkezelés és adatfeldolgozás; számítógépes üzletifolyamat-elemzés;
számítógépes iratkezelés; számítógéppel támogatott tárolási, feldolgozási és elemzési szolgáltatások, üzleti
információ tárolása és visszakeresése; marketing, digitális hálózatokon is; online reklámozás számítógépes
hálózaton; üzleti szervezetfejlesztés, különösen a számítástechnikai szektorban; üzleti szervezési konzultáció,
különösen a számítástechnikai szektorban; szervezési projektmenedzsment és koordinálás a számítástechnikai
szektorban, különösen projektszervezés és -menedzsment; személyzeti menedzsment tanácsadás; cégek
bemutatása az interneten és egyéb médián; üzleti konzultáció; üzleti átszervezés; adatok egyeztetése és
rendszerezése számítógépes adatbázisban; ideiglenes alkalmazottállomány biztosítása; reklámozás; reklámozás az
interneten mások részére; reklámozás adatbázisokon és globális számítógépes hálózatokon keresztül, beleértve az
internetet; írott, kép- és hangüzenetek és felvételek összeállítása és rendszerezése.
36 Pénzügyi tanácsadás és pénzügyi konzultációs szolgáltatások; pénzügyi tanácsadói szolgáltatások; pénzügyi
konzultáció; (pénzügyi) klíring, valamint pénzügyi alkalmzási koncepciók fejlesztése (szolgáltatásmenedzsment);
pénzügyi tájékoztatás; pénzügyi elemzés; online bankügyintézés; vagyonkezelési tanácsadás, befektetési
tanácsadás; biztosítással kapcsolatos konzultáció.
37 Építés és javítás, különösen épülethomlokzatok helyreállítása és építkezési projektek értékbecslése;
számítógépek, számítógépes készülékek és berendezések, valamint egyéb számítógépes komponensek
összeszerelése, telepítése, javítása és karbantartása; elektromos készülékek beszerelése, karbantartása és javítása;
hálózati rendszerek (hardver) telepítése és karbantartása; hozzáférés biztosítása az internethez és egyéb
hálózatokhoz (hardverek telepítése).
38 Globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása; internet-hozzáférés biztosítása (szoftver);
globális számítógépes hálózathoz telekommunikációs kapcsolat biztosítása; üzenetek és képek számítógéppel
támogatott továbbítása; írott, kép- és hangüzenetek és felvételek továbbítása; hozzáférési idő bérlete olyan
számítógépes adatbázishoz, amelyben a felhasználók össze tudják szerkeszteni saját bejegyzéseiket; hozzáférés
biztosítása adatbázisokhoz és hálózatokhoz, így az internethez is.
41 Gyakorlati képzés a számítástechnikai szektorban, különösen az adatkezelés és a felhasználói szoftverek
területén; konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok, kiállítások és egyéb művészeti tárgyú események
szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; videoszerkesztés és termékbemutatók
szinkronizálása.
42 Számítógépes rendszerek adminisztrációja; internetes oldalak naprakésszé tétele; számítógépszoftver
naprakésszé tétele; konzultáció honlapok és weblapok tervezésével kapcsolatban; számítógépprogramok
biztosítása adathálózatokon; konzultáció a számítástechnika területén; számítógépes szolgáltatások, beleértve a
számítástechnikai konzultációt; számítógép-bérleti szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése;
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rendszerelemzés; tervek, rajzok és képek számítógéppel támogatott készítése; számítógépszoftverek tervezése;
honlapok és weblapok tervezése és készítése; számítógép-programozás; mérnöki munkák, beleértve értékelési
szolgáltatások, szakértői véleményezés, kutatások és vizsgálatok; elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos
konzultáció; elektromos szerelések és elektromos beszerelések tervezése, különösen vonaltervezés, szerelési
anyagok azonosítása és kötélpályák tervezése; elektromérnöki munkák; műveleti és folyamatmodellek fejlesztése
és készítése, különösen operációs számítógépes infrastruktúra alkalmazásának és hatékonyságának
tökéletesítéséhez; számítógépes animáció készítése (programozás), különösen háromdimenziós animáció
készítése termékebemutatókhoz; rendszerdokumentáció készítése; részletes konstrukciók készítése (tervrajzok),
különösen gépészmérnöki munkák területén; műszaki projekttanulmányok; elektronikus adatfeldolgozással
kapcsolatos műszaki konzultáció; tervezési funkció és működési tervek, különösen gépészmérnöki munkák
területén; megvalósíthatósági tanulmányok tervezése, különösen gépészmérnöki munkák területén; szerelési
rajzok tervezése; számítógépprogramok, adatbázis-kezelő programok és szoftverek készítése, telepítése, javítása,
fejlesztése, alkalmazása és karbantartása; mechanikai kutatás; kutatás a humáninformatika területén; hardverekkel
és szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépprogramok hálózati kivitelezése; ipariminta-tervezés;
számítógépes hálózatok kialakítása szoftverekkel; gépek, különösen speciális fémmegmunkáló gépek szerelése
(mérnöki munka); szerkezeti tervkészítés, különösen gépészmérnöki és elektromérnöki munkák területén;
számítógépprogramok és adatok(nam fizikai)átalakítása; adatok vagy dokumentumok átalakítása a fizikaiból az
elektronikus médiába; számítógépprogramok másolása; mérnöki szerelés; tervezés és szerelés elektromérnöki
munkák területén; minőség-ellenőrzések és minőségvizsgálatok tervezése, ezekkel kapcsolatos konzultáció,
illetve ezek lebonyolítása a számítástechnikai szektorban; számítógépes biztonsági kezelőrendszerek tervezése,
készítése, rendszeresítése és védelme; hardver- és szoftvertelepítések tervezése; folyamatmenedzsment és
minőségmenedzsment; adatok és alkalmazások újbóli internetes szolgáltatása; biztonsági szolgáltatások az
illegális hálózati hozzáférések elleni védekezésül; műszaki operációval kapcsolatos konzultáció; műszaki
projektek elrendezése és műszaki projekmenedzsment, különösen gépészmérnöki és elektromérnöki munkák
területén; műszaki projektmenedzsment az adatfeldolgozás területén; számítógépszoftverek és számítógépes
rendszerek kölcsönzése; honlapokhoz memóriahely kölcsönzése és karbantartása, mások részére
(webszolgáltatás); mérnöki tervek, műszaki konstrukciók és gépek készítése, különösen termékbemutatókhoz;
számítógépes adatok visszaállítása; tudományos és ipari kutatás; számítástechnikai szolgáltatások tervezése,
biztosítása és támogatása.
( 111 ) 201.517
( 151 ) 2010.10.15.
( 210 ) M 04 02513
( 220 ) 2004.06.01.
( 732 ) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest
( 541 ) Magyar Telekom
( 511 ) 9 Villamos elektronikus, optikai távközlési készülékek, berendezések, analóg és digitális távközlő berendezések,
hangfrekvenciás előfizetői vonalak és berendezések, csatlakozók, központok, alközpontok, végberendezések,
rádiótelefon rendszerek, villamos,optikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás készülékek és
berendezések, adó-vevők, digitális jeladók; mágneskártyák, telefonkártya, számítógép szoftverek, számítógépek,
részegységek és alkatrészek számítógépekhez, elketronikus játékok.
16 Papíráruk, műanyagáruk, kartonáruk, számítógép programok és adatok rögzítésére használható papírszalagok
és kártyák; nyomtatott anyagok és kiadványok, nevzetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási
útmutatók; távközléssel, szórakoztatássalés interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok,
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irodaszerek, oktatási anyagok.
35 Reklámozás, reklám- és hírdetőügynökség, hirdetési szolgáltatások, interaktív multimédiás, interneten
továbbított és közölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési digitális információ gyűjtése,
tárolása és visszakeresése.
36 Betéti kártya, készpénzkártya, telefonkártya kibocsátás és ezzel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus
fizetési szolgáltatások, bankinformációs szolgáltatások.
38 Hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek, adatok, hang és video elektronikus továbbítása, televízió és
kábeltelevízió műsoradás, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvite, híranyag továbbítása, Internet
szolgáltatás, telefon, telefax,digitális információ szolgáltatás távközlési ügyekben.
41 Oktatás; szórakoztató és oktató szolgáltatások, sport információs szolgáltatások, rádiós, televíziós multimédiás
szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történő kikeresése,
adatbázis hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálozaton, interneten keresztül;
hírügynökség, hírek, információtovábbítása, terjesztése interneten kersztül, számítógépi szoftver tervezése.
A rovat 99 darab közlést tartalmaz.
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