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Lajstromozott védjegyek
( 111 ) 157.023
( 151 ) 2011.02.22.
( 210 ) M 99 03232
( 220 ) 1995.05.09.
( 732 ) St. Pauli-Brauerei C.L. Wilh. Brandt GmbH. & Co., Bréma (DE)
( 740 ) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 32 Sör.
( 111 ) 201.985
( 151 ) 2010.12.15.
( 210 ) M 10 00535
( 220 ) 2010.02.18.
( 732 ) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Erdei József, Budapest
( 546 )

( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.
8 Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.011
( 151 ) 2010.12.21.
( 210 ) M 09 03126
( 220 ) 2009.10.28.
( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU)
( 740 ) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) CASTER
( 511 ) 32 Sörök.
( 111 ) 202.102
( 151 ) 2011.02.22.
( 210 ) M 10 01338
( 220 ) 2010.04.28.
( 732 ) Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György 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.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; időleges szállásadás.
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( 111 ) 202.103
( 151 ) 2011.02.22.
( 210 ) M 10 01540
( 220 ) 2010.05.14.
( 732 ) Egészség Joga Alapítvány, Gödöllő (HU)
( 541 ) Felértékelődött felelősség
( 511 ) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 202.268
( 151 ) 2011.01.26.
( 210 ) M 10 01502
( 220 ) 2010.05.11.
( 732 ) Iványos Zoltán, Kistarcsa (HU)
( 541 ) IVI-TRANS
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
( 111 ) 202.369
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02238
( 220 ) 2010.07.22.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) SULOPROS
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.370
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 09 03492
( 220 ) 2009.12.01.
( 732 ) Vindinóvum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Venezia Giulia eredetmegjelölés területéről származó borok.
( 111 ) 202.371
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 09 03697
( 220 ) 2009.12.18.
( 732 ) Horoz Kft., Kecskemét (HU)
( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) HOROZ
( 511 ) 6 Fém építőanyagok, dróthálók, kerítések fémből, lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek nem
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tartoznak más osztályokba.
( 111 ) 202.372
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02510
( 220 ) 2010.08.17.
( 732 ) PBT Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )

( 511 ) 8 Szerszámok és kellékek vívófelszerelések javítására és karbantartására; eszközök vívófelszerelések
ellenőrzésére.
25 Cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; sport lábbelik; vívócipők; ruhaneműk; sportruházat; vívóruhák és
kiegészítők; víváshoz használt védőfelszerelések, mellvédők és hónaljvédők; zoknik, elektromos vívómellények;
vívómesterek által használt vívóruhák;vívómesterek által használt vívócipők.
28 Vívófegyverek és kiegészítőik, vívótőrök, vívókardok, vívópengék, szúróhegyek és kiegészítők
vívófegyverekhez, vívófegyver kosarak, vívófegyver markolatok; vívófegyver rögzítő gombok, vívófegyver
konnektorok, vívó testvezetékek, vívó testvezetékkonnektorok, vívókesztyűk, vívómaszkok, vívóállarcok,
vívózsákok, tokok, vívófelszerelésekhez, vívómesterek által használt vívófelszerelések, eszközök
testgyakorláshoz, vívó találatjelző berendezések és eszközök, vívópástok és alkaltrészei.
( 111 ) 202.373
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02335
( 220 ) 2010.07.30.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 36 Ingatlankezelés, pénzügyi elemzés; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi
információk nyújtása; szállásügynökségek (apartmanok); tőkekihelyezés, tőkeberuházás.
37 Építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; épületek (belső)
tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé).
42 Belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; ipari
formatervezés; építészet; építészeti konzultáció; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 202.374
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02334
( 220 ) 2010.07.30.
( 732 ) CORDIA Magyarország Ingatlanforgalmazó ZRt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) CORDIA - otthonok szívvel-lélekkel
( 511 ) 36 Ingatlankezelés, pénzügyi elemzés; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi
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információk nyújtása; szállásügynökségek (apartmanok); tőkekihelyezés, tőkeberuházás.
37 Építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; épületek (belső)
tisztítása; épületek tisztítása (külső felületé).
42 Belsőépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; ipari
formatervezés; építészet; építészeti konzultáció; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
( 111 ) 202.375
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02321
( 220 ) 2010.07.29.
( 732 ) SUZUKI MOTOR CORPORATION, Shizuoka-ken (JP)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) RANGE EXTENDER
( 511 ) 12 Gépkocsik, motorkerékpárok, mindenfajta terepjáró jármű, valamint ezek alkatrészei és felszerelési cikkei.
( 111 ) 202.376
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02239
( 220 ) 2010.07.22.
( 732 ) NOVARTIS AG, Basel (CH)
( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) TANARAMOS
( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.377
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02140
( 220 ) 2010.07.12.
( 732 ) Ásványi Anett, Kimle (HU)
( 740 ) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MEDISTAR
( 511 ) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), 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.
( 111 ) 202.378
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02139
( 220 ) 2010.07.12.
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( 732 ) Kiss Anita, Eger (HU)
Kiss András, Szentendre (HU)
( 546 )

( 511 ) 10 Ortopédiai cikkek, párnák gyógyászati célra, bútorok speciális kikészítésű gyógyászati célra.
20 Bútorok, fotelek, kanapék, matracok, nyugágyak, fejpárnák, párnák háziállatoknak, ágyak, székek, ágyneműk,
ágykeretek.
24 Lepedők, matrachuzatok, párnahuzatok, pehely paplan, törülközők textilanyagból, ágyneműk, ágytakaró,
ágyterítő.
( 111 ) 202.379
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02129
( 220 ) 2010.07.09.
( 732 ) Anhui Jianghuai Automobile Group Co. Ltd., Hefei City, Anhui Province (CN)
( 740 ) dr. Krajnyák András, ABK Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 12 Személygépkocsik, autóbuszok, sportkocsik, teherautók, kamionok, elektromos járművek, emelőtargoncák,
furgonok (járművek), kocsialvázak járművekhez, háromkerekű kisautók, motortriciklik, autóbuszok.
( 111 ) 202.380
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 02030
( 220 ) 2010.07.01.
( 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.
( 111 ) 202.381
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 00724
( 220 ) 2010.03.04.
( 732 ) Motorbox Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Melicher Csilla, Dr. Melicher Csilla Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) MOTORBOX
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Kisteherautó kölcsönzés.
( 111 ) 202.382
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 01932
( 220 ) 2010.06.23.
( 732 ) Nettkő Kőfaragó és Kereskedelmi Kft., Solymár (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 19 Különösen nem fémes építőanyagok, nyers kövek, műkövek, téglakő, térburkoló kövek, márvány, gránit,
mészkőlapok.
35 Kővel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.
40 Anyagmegmunkálás, különösen kőmegmunkálás, kőfaragás.
( 111 ) 202.383
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 01931
( 220 ) 2010.06.23.
( 732 ) Rostás Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )
( 511 ) 17 Sajtolt műanyag; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; nem fémből készült lapok és rugalmas csövek.
19 Nem fémes építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; nem fémből készült hordozható
szerkezetek.
37 Építőipari tevékenységek, különösen kőművesi, szigetelési, burkolási szolgáltatások, építési tárgyú
információk; építkezések felügyelete/irányítása/; építőipari gépek kölcsönzése.
( 111 ) 202.384
( 151 ) 2011.02.09.
( 210 ) M 10 00916
( 220 ) 2010.03.19.
( 732 ) Complex Kiadó Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest
( 541 ) intranet jogtár
( 511 ) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, elektronikus házi kommunikációs terminálok és ezek részei
szórakoztató, információs és kommunikációs szolgáltatásokhoz, számítógépes programok, számítógépes
szoftverek és adatbázisok interneten történőhasználata, weboldal készítő számítógép programok, számítógépes
operációs szoftverek, előre felvett számítógépes szoftver programok lemezen, kártyán, szalagon rögzítve,
interaktív multimédiás szoftverek programok üzleti és szórakozó célból, videokimeneti berendezések, video
programok, számítógépes és internetes analízis programok, adatbázisok. Hang és kép átviteli eszközök, beleértve
a CD-ROM-ok, DVD-k, USB-k, mágneses és optikai adathordozók, hajlékony lemezek, és ezen adathordozókon
tárolthatályos joganyag, jogszabálygyűjtemény, jogi iratminta-gyűjtemények, jogi adatbázisok.
41 Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek jogi tevékenységgel
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összefüggésben.
42 Jogi tevékenységgel kapcsolatos tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és
kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
( 111 ) 202.390
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 09 02821
( 220 ) 2009.10.01.
( 732 ) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mindenkinek van egy párja
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 202.391
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 09 03015
( 220 ) 2009.10.15.
( 732 ) Budavári Labirintus Kiállításszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDAVÁRI LABIRINTUS
( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fényképészet, filmgyártás,
fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, múzeumiszolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoztatás, videofilmezés,
videofilmgyártás.
( 111 ) 202.392
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 01650
( 220 ) 2010.05.27.
( 732 ) Mobile Engine Kft., Szécsény (HU)
( 546 )

( 511 ) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, számítógép programok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyűjtés kereskedelmi
ügyletekről, adatkutatás, információnak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.
38 Távközlés; telefon-összeköttetések, mobiltelefonos-összeköttetés, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,
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információ szolgáltatás.
42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes szoftver
tanácsadás, számítógép programok kidolgozása.
( 111 ) 202.393
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02044
( 220 ) 2010.07.02.
( 732 ) BONEVALLE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rétvári Beáta, Budapest
( 541 ) PICLEBON
( 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk.
25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
( 111 ) 202.394
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02058
( 220 ) 2010.07.30.
( 732 ) Moksa Med Kft., Sopron (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Étrend-kiegészítő cseppek.
( 111 ) 202.395
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02256
( 220 ) 2010.07.22.
( 732 ) OrientPress Hírügynökség Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kárpáti Margit, Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Rádió-Orient
( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.396
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02260
( 220 ) 2010.07.23.
( 732 ) Egry Levente, Budapest (HU)
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( 740 ) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ARTOFONIC
( 511 ) 9 Hanglemezek.
16 Kották.
41 Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, hanglemezkiadás, kottakiadás.
( 111 ) 202.397
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02424
( 220 ) 2010.08.09.
( 732 ) IM-Digital Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Mikófalvi Gábor, 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.
38 Távközlés.
( 111 ) 202.398
( 151 ) 2011.02.11.
( 210 ) M 10 02607
( 220 ) 2010.08.30.
( 732 ) Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Takács Anett, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület
( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.
42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; elemző és
kutató szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni
igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.
( 111 ) 202.399
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02774
( 220 ) 2010.09.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.400
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02773
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( 220 ) 2010.09.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SYNNIX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.401
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02772
( 220 ) 2010.09.16.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) SYNSTOP
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.402
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02407
( 220 ) 2010.08.06.
( 732 ) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 541 ) BUDALAKK
( 511 ) 1 Műgyanták, oldószerek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló anyagok; festőanyagok; maróanyagok; nyers természetes
gyanták; fémporok festők részére.
( 111 ) 202.403
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02201
( 220 ) 2010.07.16.
( 732 ) Fitness Vision Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)
( 740 ) dr. Nagy Andrea, dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása.
( 111 ) 202.404
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 01606
( 220 ) 2010.05.20.
( 732 ) Jankovszky Sándor, Tata (HU)
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( 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.
( 111 ) 202.405
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 01393
( 220 ) 2010.04.30.
( 732 ) +pharma arzneimittel s.r.o., Bratislava (SK)
( 740 ) Dr. Szamosi Katalin S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan
műgyanták, műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények;
élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.
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.
( 111 ) 202.406
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02018
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Solgar Holdings, Inc., Ronkonkoma, New York (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Vitaminok, ásványi anyagok; étrend-, tápanyag- és növényi kiegészítők.
( 111 ) 202.407
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02017
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Solgar Holdings, Inc., Ronkonkoma, New York (US)
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( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SOLGAR
( 511 ) 5 Vitaminok, ásványi anyagok; étrend-, tápanyag- és növényi kiegészítők.
( 111 ) 202.408
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02015
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Nat. Farm Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5 Különösen étrend kiegészítő kapszulák.
35 Különösen kereskedelem étrend kiegészítőkkel.
( 111 ) 202.409
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02011
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Nagy Zoltán, 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; kartondobozok; szállítódobozok; ajándékdobozok, költöző dobozok;speciális kivitelű
dobozok, okmányhengerek, borítékok, szállítótasakok, műanyagból készült fóliák, műanyagból készült tasakok,
védőfóliák buborékos, habosított és öntapadós; hullámpapír termékek; ragasztószalagok papírból, műanyagból és
fémből; címkékpapírból, műanyagból és fémből; logisztikai tárolásra használt dobozok papírból, műanyagból és
fémből; logisztikai tárolásra használt dobozok papírból, műanyagból és fémből.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; termékkatalógus;
szórólapok; katalógusok; termékbemutató információs adatlapok; műszaki adatlapok; direkt marketing anyagok,
borítékok; levélpapírok; névjegyek; termékkísérőcímkék.
38 Távközlés; internetes értékesítés weboldalon keresztül; hírlevelek; tele marketing; online marketing; online
értékesítés; on line hirdetés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; elsődleges csomagolás; elsődleges csomagolási
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anyagok; másodlagos csomagolás; másodlagos csomagolási anyagok; szállítási csomagolás, szállítás szervezés,
raktározás, bércsomagolás.
( 111 ) 202.410
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02009
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
( 740 ) Dr. Halmos R. Péter ügyvéd HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger
( 541 ) EMESE
( 511 ) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabona készítmények.
( 111 ) 202.411
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 02001
( 220 ) 2010.06.30.
( 732 ) Mrs. White Consulting Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Whitereport by Mrs. White
( 511 ) 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.
( 111 ) 202.412
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 01810
( 220 ) 2010.06.11.
( 732 ) Zentai Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 541 ) BABAKEZEK
( 511 ) 41 Oktatás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus
publikációk.
( 111 ) 202.413
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 01809
( 220 ) 2010.06.11.
( 732 ) Zentai Katalin, Budapest (HU)
( 740 ) Tóth-Szabó István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Oktatás; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; on-line elérhető elektronikus
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publikációk.
( 111 ) 202.414
( 151 ) 2011.02.14.
( 210 ) M 10 01614
( 220 ) 2010.05.21.
( 732 ) Mikrofiber Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5 Gyógynövény alapú táplálék-kiegészítők.
( 111 ) 202.415
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 02923
( 220 ) 2010.09.30.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) LIVIZUX
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.416
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 02922
( 220 ) 2010.09.30.
( 732 ) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
( 541 ) GADAREM
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.417
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 02181
( 220 ) 2010.07.15.
( 732 ) EZ Parkolók Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 36 Pénzügyi szolgáltatások, pénzhelyettesítő eszközök, parkoló kártyák kibocsátása; ingatlanügyletek, saját
tulajdonú és bérelt ingatlanok kezelése, vagyonkezelés.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; garázsbérlet; különösen parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek
bérlete.
( 111 ) 202.418
( 151 ) 2011.02.16.
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( 210 ) M 10 02924
( 220 ) 2010.09.30.
( 732 ) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) NEUTRUST
( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
( 111 ) 202.419
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 02400
( 220 ) 2010.08.05.
( 732 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) dr. Dósa Marianna, Budapest
( 541 ) A MI TÁJAINK, A MI ÍZEINK
( 511 ) 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.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.
( 111 ) 202.420
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01988
( 220 ) 2010.06.29.
( 732 ) Rodent Hungary Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 31 Különösen tápanyagok állatok számára (állateledel).
35 Különösen kereskedelmi állateledelekkel.
( 111 ) 202.421
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 02568
( 220 ) 2010.08.16.
( 732 ) Pénzes Nyomda Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Török Antal, Győr
( 546 )

M688

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 7. szám, 2011.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek

( 511 ) 6 Fém építőanyagok, fémáruk, fémszövetek, fémhálók, dróthálók, kerítések fémből, huzalok közönséges
fémötvözetből, kerítésfonatok, drótkötelek, szögesdrótok; lakatosipari termékek, egyéb fémtermékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Fémek, színesfémek, fémből készült termékek kereskedelme.
40 Fémek, színesfémek feldolgozása, fémmegmunkálás, fém kerítések gyártása, hegesztő és forrasztó munkák
elvégzése, munkafémek bevonása korrózióvédő bevonatokkal, galvanizálás, kadmiumozás, fémek hőkezelése.
( 111 ) 202.425
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01499
( 220 ) 2010.05.11.
( 732 ) Ghibli Kft., Budapest (HU)
( 541 ) NLVOK Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Országos Konferenciája
( 511 ) 35 Segítségnyújtás ipari és kereskedelmi vállalkozások működésében, vezetésében, valamint üzleti ügyeinek,
üzleti funkcióinak irányításában; a konferencián résztvevők tapasztalatainak kölcsönös átadása, médiában való
közzététele.
39 Az áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások és folyamatok, valamint a raktári tárolással, megóvással,
disztribúciós tevékenységgel, a tárolásbiztonsággal kapcsolatos szolgáltatások.
41 A konferencián résztvevők folyamatos szakmai képzése, szellemi képességeinek bővítése, a működést
befolyásoló új ismeretek, szabályzók átadása.
( 111 ) 202.426
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 00901
( 220 ) 2010.03.18.
( 732 ) Rézangyal Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok.
( 111 ) 202.427
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01918
( 220 ) 2010.06.23.
( 732 ) BTG Invest Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
( 541 ) ALBA LINE ELEKTRO
( 511 ) 9 Villamos felszerelések.
11 Világító berendezések.
37 Villamosság területén javítás, szerelési szolgáltatások.
( 111 ) 202.428
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01511
( 220 ) 2010.05.12.
( 732 ) dr. Szatmári Fruzsina, Arnót (HU)
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Szkrinyár Tibor, Arnót (HU)
( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41 Programszervezés, különösen szórakoztató és kulturális rendezvények.
43 Különösen vendéglátás, szálláshelyek foglalása, falusi turizmus.
45 Különösen mások által nyújtott közvetlen vagy on-line személyes és társadalmi jellegű szolgáltatás, esküvői
ünnepségek szervezése.
( 111 ) 202.429
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01915
( 220 ) 2010.06.22.
( 732 ) Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 16 Papír; nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok; könyvek; újságok.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise
rendszerek működtetése.
41 Nevelés; szakmai képzés; oktatás, kiadói tevékenység.
45 Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi- és szerzőjogok kezelése; szaktanácsadói tevékenység; társadalmi jellegű
szolgáltatások.
( 111 ) 202.430
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01094
( 220 ) 2010.04.07.
( 732 ) FERRARI S.P.A.,, Modena (IT)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 16 Íróeszközök, ragasztós címkék, öntapadó címkék és matricák, papírzászlók, naptárak; katalógusok, brosúrák és
füzetek nagy teljesítményű autókról, gépkocsikról, valamint az autógyártás történetéről és klub tevékenységekről;
autóipari eladásokkal,szolgáltatások megszervezésével és klub tevékenységekkel kapcsolatos füzetek, kártyák és
dossziék dokumentumok tárolására, albumok lapkivágatok vagy kivágott képek beragasztására; magazinok,
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újságok, időszaki kiadványok és könyvek, melyeknagyteljesítményű autókkal, autóversenyekkel és futamokkal,
valamint a védjegytulajdonos történetével, gépkocsikkal, az autógyártás történetével foglalkoznak, valamint
magazinok klub tevékenységekről; fényképészeti nyomatok, poszterek, jegytartók,képeslapok, papíráruk, radírok,
kartondobozok, határidőnaplók, jegyzetpapírok, fotóalbumok, üdvözlőkártyák, jegyzettömbök, nyomtatott
bélyegek gyűjtőknek, nyomtatott papírigazolványok, borítékok, névjegykártyák; papír, karton és ezekből készült
áruk,melyek nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok; könyvkötészeti cikkek; fényképek; papíráruk;
ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai
felszerelések (kivéve bútorok); tanítási és oktatásianyagok (kivéve készülékek); műanyag anyagok
csomagoláshoz (melyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdai betűk; klisék.
25 Ruhák autóversenyzéshez, nem védőruhák; pólók, melegítő felsők, melegítő nadrágok, pólóingek,
nyakkendők, sapkák, szemellenzők, munkaruhák, munkaköpenyek, széldzsekik, vízálló dzsekik, blézerek,
pulóverek, kabátok, köpenyek, sálak, gumitalpú cipők,cipők, csizmák, szvetterek, dzsörzék (ruházat), pulóverek,
ingek, nadrágok, alsónadrágok, övek, esőkabátok, tréningruhák, síruhák; melegítőruhák; tornaruhák,
rövidnadrágok, kesztyűk, pizsamák, papucsok, fürdő ruházat; előkék szövetből gyerekek éscsecsemők részére;
bodyk csecsemőknek; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
35 Időszakos kiskereskedelmi szolgáltatások autóversenyek és rallyk helyszínein, találkozók versenycsapatokkal
és rendezvények, nagyteljesítményű autók és veterán gépkocsik show-i és kiállításai, valamint online
kiskereskedelmi szolgáltatások általánosfogyasztói árukkal kapcsolatban, melyeket a bejelentő engedélye alatt
gyártottak, gépkocsikkal és versenycsapatokkal kapcsolatos kiegészítők és szuvenírek; adatbázis kezelő
szolgáltatások; online üzleti információ-szolgáltatások egy világméretűszámítógépes hálózaton vagy az interneten
keresztül; piacvizsgálatok és piackutatások; különféle árucikkek összegyűjtése mások részére annak érdekében,
hogy a vevők kényelmesen meg tudják nézni és vásárolni ezeket az árukat; reklámozás; üzletszervezés;üzleti
adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés, nevezetesen online csevegő szobák (chat rooms) biztosítása számítógép felhasználók közötti
üzenettovábbításra gépkocsikkal, autóversenyekkel, a védjegytulajdonos és más autógyártók történetével,
valamint a klub és a klub tagjainaktevékenységeivel kapcsolatban; távközlés.
41 Sporttal kapcsolatos információszolgáltatás gépkocsikról és autóversenyekről egy világméretű számítógépes
hálózaton elérhető cím-, névjegyzékeken keresztül; sporttal kapcsolatos információszolgáltatás klubtagoknak
gépkocsikról és versenycsapatokróllevélben, vagy online egy számítógépes adatbázisból vagy az interneten
keresztül; online magazinok kiadása, melyek fő profilja a sporttal kapcsolatos információszolgáltatás
klubtagoknak gépkocsikról és versenycsapatokról; szórakoztató klubok szervezése avédjegytulajdonos által
gyártott gépkocsik tulajdonosainak, nevezetesen klubok, melyek a védjegytulajdonos által gyártott gépkocsik
tulajdonosainak és rajongóinak részére szerveznek autóversenyeket, sportversenyeket és régi autó versenyeket,
valaminttalálkozók szervezése autóversenyek, sportversenyek és régi autó versenyek rajongóinak, szórakoztató
klubok szervezése, melyek széles körben információt továbbítanak gépkocsikkal, autóversenyekkel és
versenycsapatokkal, valamint sportversenyekkel és régiautó versenyekkel kapcsolatban; a klub tagjainak a
védjegytulajdonos által gyártott gépkocsikkal kapcsolatos érdeklődését és szenvedélyét támogató szolgáltatások
szervezése, nevezetesen gyűlések, találkozók, kongresszusok, autókkal kapcsolatosszimpóziumok lebonyolítása;
szórakoztató rendezvények klubtagok részére, nevezetesen régi autós versenyek, valamint sport és régi autó
találkozók amatőröknek és gyűjtőknek; szórakoztatás színpadi show-k formájában klubtagoknak; koncertjegyek
foglalásaklubtagok részére; autóverseny- kiállítások és versenyek szervezése sportolási célokra; szórakoztató
szolgáltatások autóversenyek formájában; gépkocsikkal kapcsolatos műhelyek (workshop) szervezése klubtagok
részére; sporttal és a védjegytulajdonos általszponzorált versenyekkel kapcsolatos információszolgáltatás,
gépkocsi kiállítások, oktatás szervezése, nevezetesen gépkocsikkal és autóversenyekkel kapcsolatos tanfolyamok
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lebonyolítása; sporttanfolyamokhoz kötődő szolgáltatások autóvezetés éssportautó-vezetés formájában; oktatás;
tanfolyamok szervezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
( 111 ) 202.431
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01096
( 220 ) 2010.04.07.
( 732 ) My-Street Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) "A lenyugvó napnak is van ereje"
( 511 ) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, tapaszok,
kötszeranyagok.
( 111 ) 202.432
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01902
( 220 ) 2010.06.22.
( 732 ) Ritecz András, Vecsés (HU)
Tasnádi László, Budapest (HU)
( 541 ) IDEÁL
( 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; tanítási és oktatási anyagok; csomagolásra szolgáló
műanyagok; nyomdabetűk; klisék, magazin, időszaki kiadványok, újságkiadás, nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése,
hirdetési oldalak készítése, reklámanyagok terjesztése, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, tördelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; információs szolgáltatás, online
újság üzemeltetése; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
kiadása; konferenciák szervezése éslebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
( 111 ) 202.433
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 00704
( 220 ) 2010.03.03.
( 732 ) ProwerDose Kutató Fejlesztő és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
( 740 ) EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 541 ) Green Power Full
( 511 ) 1 Üzemanyag-megtakarító készítmények, üzemanyagrendszer tisztító folyadék, vegyi adalékanyagok
motorüzemanyagokhoz.
4 Tüzelőanyag vegyületek robbanómotorokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
( 111 ) 202.434
( 151 ) 2011.02.16.
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( 210 ) M 10 01494
( 220 ) 2010.05.11.
( 732 ) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari
termékek, újságok, különösen kéthetente megjelenő újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartásiragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk, klisék.
38 Távközlés, különösen üzenetek továbbítása számítógépek segítségével, fórumok biztosítása az interneten;
telefon összeköttetések és telefon szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás;
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása.
( 111 ) 202.435
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01292
( 220 ) 2010.04.23.
( 732 ) Losó Viktor, Albertirsa (HU)
( 740 ) dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda, Aliroda, Cegléd
( 546 )

( 511 ) 29 Magyarországról származó 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 Magyarországról származó 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, fűszeresmártások; fűszerek; jég.
31 Magyarországról származó 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 Magyarországról származó reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Magyarországról származó szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Magyarországról származó anyagmegmunkálás.
( 111 ) 202.436
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01509
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( 220 ) 2010.05.12.
( 732 ) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 33 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről származó körte, körte ízesítésű szeszes ital.
( 111 ) 202.437
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 10 01299
( 220 ) 2010.04.23.
( 732 ) Csont Attila, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41 Szabadidős szolgáltatások nyújtása; testnevelés; egészség(védő)klubok [kondicionálás].
( 111 ) 202.438
( 151 ) 2011.02.16.
( 210 ) M 09 00346
( 220 ) 2009.02.09.
( 732 ) Pirner Alma, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda, Veszprém
( 541 ) MISS POLEDANCE HUNGARY
( 511 ) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
A rovat 68 darab közlést tartalmaz.
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