
(210) M 04 02183 (220) 2004.05.07.
(731) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Idegenforgalmi, Szolgáltató

és Kereskedelmi Részvénytársaság, Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.

(210) M 08 00445 (220) 2008.02.13.
(731) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Forrai Zoltán ügyvéd, Budaörs

(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); részletfizetéses hitelnyújtás; tulajdonfenntartá-
sos részletvétel hitelezése.

(210) M 08 00657 (220) 2008.02.28.
(731) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; különösen segítségnyújtás kereskedel-
mi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletveze-
téshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

(210) M 08 00658 (220) 2008.02.28.
(731) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DECISION ORIENTED COACHING
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; különösen segítségnyújtás kereskedel-
mi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletveze-
téshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok.

(210) M 08 00740 (220) 2008.03.05.
(731) Stile Interio Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) STILE INTERIO
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01829 (220) 2008.05.30.
(731) Timemaster Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OLDTIMER EXPO
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 02764 (220) 2008.09.02.
(731) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Pharmacluster
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 08 03088 (220) 2008.10.02.
(731) Heineken Brouwerijen B.V. (Holland királyság törvényei

szerint mûködõ vállalat), Amsterdam (NL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GREAT TOGETHER
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

(210) M 08 03464 (220) 2008.11.07.
(731) Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági,

Egészségvédelmi és Minõségügyi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MISSION W
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; álcázóvász-
nak (sportcikkek); állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló
edzõkerékpárok; agyaggalambok céllövéshez, agyaggalambok
(céltárgyak); árbocok vitorlás deszkákhoz; asztaliteniszhez aszta-
lok; asztalok asztalifocihoz; babaágyak; babaházak; babaruhák;
babaszobák; backgammon, trictrac (játékok); baseballkesztyûk;
baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk, marionettek; bél-
húrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgo-
lyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingókártyák; bobok;
boardok; bõrkarikák biliárddákókhoz, búgócsigák (játékszerek);
bûvészkellékek, céltáblák; cumisüvegek játék babáknak; csalét-
kek vadászathoz vagy halászathoz, csörgõk (játékszerek); csúsz-
dák; (játékszerek); dámajátékok; dámatáblák; diszkoszok sport-
célokra; dobható korongok (játékszerek); dobókockák (játékok);
dominójátékok; építõjátékok; építõkockák (játékszerek); érmebe-
dobásos játékautomaták; érmebedobással mûködõ biliárdaszta-
lok; elektronikus céltáblák; eszközök testgyakorláshoz; expande-
rek; felszerelések vitorlás hajókhoz; fókabõrök (sílécek borításá-
ra); gépezetek és készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyûk; golf-
táskák kerékkel vagy anélkül; golyó játékokhoz; gördeszkák; gör-
gõk álló edzõkerékpárokhoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sor-
ban elhelyezett görgõkkel; gyanta atlétáknak; gyepjavító szerszá-
mok (golffelszerelések); gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyuta-
csok (játékszerek); halhorgok; harangok karácsonyfákra; hálók
(sportcikkek); hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgászat-
hoz; hintalovak; hócipõk; hógömbök (dísztárgyak); hokiütõk; ho-
mokzsákok; horgászbotok; horgászfelszerelések, horgászorsók;
horgászzsinórok; húrok teniszütõkhöz; íjak íjászathoz; íjászfel-
szerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; já-
ték autók; játék babák; játék léggömbök; játék pisztolyok; játék
sárkányok; játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek,
nem kizárólag televíziós vevõkészülékkel használhatók; játékgo-
lyók; játékkártyák; játékok, játékszerek; játékszerek kedvtelésbõl
tartott állatoknak; kaleidoszkópok; kaparóvasak sílécekhez; ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés); karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorka-
féléket; karácsonyfatartók; karácsonyfák mûanyagból; karikajá-
tékok; karneváli álarcok; kesztyûk (játékok tartozékai); készülé-
kek elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõké-
szülékekkel mûködtethetõk; kirakós játékok (puzzle); konfetti;
korcsolyacipõk korcsolyával; korcsolyák; könyökvédõk (sport-
cikkek); kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok; labdák labdajáté-
kokhoz; lepkehálók; légpuskák (játékszerek); légtömlõk játék
labdákhoz; madzsong (kínai dominójáték); merítõzsákok horgá-
száshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges hó kará-
csonyfákhoz; méretarányosan kicsinyített jármûmodellek; mobi-
lok (játékszerek); nyilak (célbadobó játékokhoz); orsók játék sár-
kányokhoz; ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek); parittyák

(sportcikkek), patkójátékok; pinata (zsákbamacska-játék sajátos
figurákkal); pisztolycsappantyúk (játékok); plüss játékszerek;
plüssmackók; poharak kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz, rob-
banó bonbonok; rollerek; rulettkerekek; sakkjátékok; sakktáblák;
sárkányrepülõgépek; siklóernyõk; síkötések; sílécborítások; sílé-
cek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédõk (sportcik-
kek); síviasz, sívax; súlyzók; szappanbuborék-fújók (játéksze-
rek); szánok (sportcikkek); szigonypuskák (sportcikkek); színhá-
zi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; tábla-
játékok; tárgyak társastánchoz (cotillonhoz); társasjátékok; táv-
irányítású játékjármûvek; teke, kugli (játékok); tekebábuk; ten-
gerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavetõ gépek; tenisz-
ütõk; testépítõ felszerelések; térdvédõk (sportcikkek); tokok sífel-
szerelésekhez és szörfdeszkákhoz; tollaslabda (játék); tornafel-
szerelések; trükkös játékok; ugródeszkák (sportszerek); úszók
halászathoz; úszómedencék (játékcikkek); uszonyok úszóknak;
vesszõvarsák (halászfelszerelés); vezénylõpálcák; védõnadrágok
férfi sportolóknak (sportcikkek); védõtömések (sportruházathoz);
vidámparki felszerelések; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívó-
kesztyûk; vívómaszkok, vívóálarcok; vívótõrök; vízisík; zseto-
nok játékokhoz.

(210) M 08 03867 (220) 2008.12.16.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Kávétejszín.

(210) M 08 03904 (220) 2008.12.19.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 08 03907 (220) 2008.12.19.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Magyarországról származó fehérítõkészítmények és egyéb,
mosásra szolgáló anyagok, mosó- és mosogatószerek, textilöblí-
tõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; il-
latszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 08 03954 (220) 2008.12.23.
(731) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HARTMANN segít gyógyítani
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek; testápoló, bõrvédõ és -tisztító

vegyi termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati haszná-
latra; pelenkák, pelenkabetétek, nadrágpelenkák és nedvszívó be-
tétek inkontinenciában szenvedõk és betegek részére; diétás anya-
gok egészségügyi használatra; sebtapaszok, sebkötözõ anyagok;
kötszer röntgenkontraszt anyaggal vagy detekciós chippel ellátva,
röntgenkontraszt anyag; fertõtlenítõk; vatta és vattatermékek
gyógyászati és higiéniai használatra; fertõtlenítõszerekkel
és/vagy olajjal és/vagy tisztítószerekkel átitatott vatta vagy cellu-
lózkendõk gyógyászati és higiéniai használatra; elsõsegélyben
használatos anyagok, mégpedig kötözõanyagok, gyógyszerészeti
termékek, mint készlet részei és utántöltõ csomagok, amelyek
ezeket az árukat tartalmazzák; textilszálakból hurkolt és/vagy kö-
tött vagy cellulózból készült rögzítõnadrágok nedvszívó betétek
rögzítésére, valamennyi említett termék az inkontinencia ellátásá-
ra; kötszercserélõ szettek, mégpedig kötözõanyag, ragtapasz, bo-
rogatás, ecsetelõk, tamponok, kötszercserélõ szett részeként; ka-
téterszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek, kötözõanya-
gok, vegyi termékek testápoláshoz, a bõr védelmére és tisztításá-
ra, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok, kötözõanyagok,
röntgenkontraszt anyaggal is, fertõtlenítõszerek, katéterszettek
részeiként; mûtõsszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek,
kötözõanyagok, kötözõanyagok röntgenkontraszt anyaggal vagy
detekciós chippel is, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok,
betétek, kötözõk, haskendõk, röntgenkontraszt chippel is, inciziós
fóliák, edényfülek, inkontinenciás elõtétek és inkontinenciás alá-
tétek, mûtõsszettek részeiként; orvosi bõr- és hajápoló készítmé-
nyek.

9 Mérõberendezések és -mûszerek; elektromos vagy elektro-
nikus mérõkészülékek és mérõmûszerek, beleértve a testhõmér-
sékletet mérõ eszközöket; számítógépes szoftver; adatfeldolgozó
programok, különösen futárszolgáltatásokkal kapcsolatban, kór-
házak ellátásával és/vagy szemétszállításával kapcsolatban.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi készülékek és
mûszerek, mesterséges végtagok, szemek és fogak; ortopédiai
cikkek; varróanyagok; sebvarró csíkok; hõmérõk gyógyászati
használatra; vizsgáló-, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi, gyógyá-
szati és sebészeti használatra; kendõk páciensek és tárgyak steril
lefedéséhez; száj- és orrmaszkok; ágybetétek cellulózból, flíz
anyagból, mûanyagból, textilanyagokból és/vagy gumiból gyer-
mekek és betegek számára; harántlepedõk betegágyra és inkonti-
nencialepedõk (amennyiben a 10. osztályba tartoznak); katéterek,
piszoárok; flízbõl és/vagy mûanyagból álló nedvszívó táskák,
nedvszívó csövek tárolásához; speciális tárolók gyógyászati hasz-
nálatra, mégpedig edények mûanyagból, papírból vagy fémfóliá-
ból; elsõsegélyanyagok, mégpedig orvosi mûszerek szett része-
ként és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az anyagokat tartal-
mazzák; kötszercserélõ szettek, mégpedig kendõk páciensek és
tárgyak steril lefedéséhez, mint kötszercserélõ szettek részei; ka-
téterszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi,
gyógyászati és sebészeti célra, katéter, piszoár, kendõk páciensek
és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti és orvosi mûszerek és ké-
szülékek, sebvarró csíkok, katéterszettek részeiként; mûtõsszet-
tek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk, katéter, piszo-
ár, kendõk páciensek és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti, or-
vosi és állatorvosi mûszerek és készülékek, spatulyák, kelyhek és
tálak, gyógyászati szûrõk, varratanyagok, palackok, zacskók,
fecskendõk, kanülök, szûrõtûk, elektródák, drenázscsövek és tör-
lõk, trokárok, elszívó rendszerek/folyadékvezetõ rendszerek, bõr-
re író jelölõtollak, tû- és pengegyûjtõk, termékek angiográfiai be-
avatkozásokhoz, mûtõskészletek részeiként.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; munkaruházat egészség-
ügyi személyzet számára, valamint páciensek számára, egyszer és
többször használatos ruházat formájában.

39 Szállítás/szállítmányozás; csomagolás és tárolás (áru-); uta-
zási megszervezés; futárszolgáltatások kórházak ellátásával
és/vagy szemét szállításával kapcsolatban, különösen a mûtéssel
kapcsolatban, a következõ árukkal kapcsolatban: gyógyszerészeti
termékek; bõrvédõ és bõrtisztító testápoló vegyi termékek; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; intim betétek, ha-
risnyabélések, betétek gyermekágyas anyáknak; pelenkák, pelen-
kabetétek, nadrágpelenkák és nedvszívó inkontinenciában szen-
vedõk és betétek részére; diétás anyagok gyógyászati használatra;
tapaszok, kötszer röntgenkontraszt anyaggal vagy detekciós chip-
pel ellátva; röntgenkontraszt anyag; fertõtlenítõszerek; vatta és
vattatermékek gyógyászati és higiéniai használatra; fertõtlenítõ-
szerekkel és/vagy olajjal és/vagy tisztítószerekkel átitatott vatta
vagy cellulózkendõk gyógyászati és higiéniai használatra; orvosi
bõr- és hajápoló készítmények; elsõsegélyben használatos anya-
gok, mégpedig kötözõanyagok és gyógyszerészeti termékek, mint
készlet részei és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az árukat
tartalmazzák; elsõsegélydobozok (feltöltött ~); textilszálakból
hurkolt és/vagy kötött vagy cellulózból készült rögzítõnadrágok
nedvszívó betétek rögzítésére, valamennyi említett termék az in-
kontinencia ellátására; kötszercserélõ szettek, mégpedig kötözõ-
anyag, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok, kötszercserélõ
szett részeként; katéterszettek, mégpedig gyógyszerészeti termé-
kek, kötözõanyagok, vegyi termékek testápoláshoz, a bõr védel-
mére és tisztítására, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok,
kötözõanyagok, röntgenkontraszt anyaggal is, fertõtlenítõszerek,
katéterszettek részeiként; mûtõsszettek, mégpedig gyógyszeré-
szeti termékek, kötözöanyagok, kötözõanyagok, röntgenkont-
raszt anyaggal vagy detekciós chippel is, ragtapasz, borogatás,
ecsetelõk, tamponok, betétek, kötözõk, haskendõk, röntgenkont-
raszt chippel is, inciziós fóliák, edényfülek, inkontinenciás elõté-
tek és inkontinenciás alátétek mûtõsszettek részeiként; mérõbe-
rendezések és -mûszerek; elektromos vagy elektronikus mérõké-
szülékek és mérõmûszerek, beleértve a testhõmérsékletet mérõ
eszközöket; sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi mûszerek
és készülékek, egyszeri használatra is; mûvégtagok, mûszemek és
mûfogak; ortopédiai cikkek, varróanyagok (sebészeti ~); sebvarró
csíkok; hõmérõk gyógyászati használatra; vizsgálati, védõ- és
mûtõskesztyûk orvosi, gyógyászati és sebészeti célra; mûtõssap-
kák és fátylak; szövetek sebészeti célra; kendõk páciensek és tár-
gyak steril lefedéséhez; száj- és orrmaszkok, ágybetétek cellulóz-
ból, flízbõl, mûanyagból, textilanyagból és/vagy gumiból, gyer-
mekek és betegek számára; harántlepedõk betegágyra és inkonti-
nencialepedõk (amennyiben a 10. osztályba tartoznak); katéterek,
piszoárok; flízbõl és/vagy mûanyagból álló nedvszívó táskák,
nedvszívó csövek tárolásához; speciális tárolók gyógyászati hasz-
nálatra, mégpedig edények mûanyagból, papírból vagy fémfóliá-
ból; elsõsegélyanyagok, mégpedig orvosi mûszerek szett része-
ként és utántöltõ csomagok, amelyek ezeket az anyagokat tartal-
mazzák; kötszercserélõ szettek, mégpedig kendõk páciensek és
tárgyak steril lefedéséhez, mint kötszercserélõ szettek részei; ka-
téterszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk orvosi,
gyógyászati és sebészeti célra, katéter, piszoár, kendõk páciensek
és tárgyak steril lefedéséhez, sebészeti, orvosi és állatorvosi mû-
szerek és készülékek, sebvarró csíkok, katéterszettek részeiként;
mûtõsszettek, mégpedig vizsgálati, védõ- és mûtõskesztyûk, ka-
téter, piszoár, kendõk páciensek és tárgyak steril lefedéséhez,
sebészeti, orvosi és állatorvosi mûszerek és készülékek, spatu-
lyák, kelyhek és tálak, gyógyászati szûrõk, varratanyagok, palac-
kok, zacskók, fecskendõk, kanülök, szûrõtûk, elektródák, dre-
názscsövek és tömlõk, trokárok, elszívó rendszerek/folyadékve-
zetõ rendszerek, bõrre író jelölõtollak, tû- és pengegyûjtõk, termé-
kek angiográfiai beavatkozásokhoz, mûtõskészletek részeiként;
munkaruházat egészségügyi személyzet számára, valamint páci-
ensek számára, egyszer és többször használatos ruházat formájá-
ban; ruházati cikkek, cipõk, kalapáru; gyógyászati gyártó és
forgalmazó szállítási szolgáltatásai idõsek és mozgáskorlátozot-
tak ápolóotthonainak támogatására és beszállítások intézéséhez.

41 Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; szórakoztatás; sport-
és kulturális tevékenység; tanfolyamok tartása ismeretek közvetí-
téséhez a sebellátás, az inkontinencia és a kompressziós terápia te-
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rületén, valamint tape-tanfolyamok (ismeretek közvetítéséhez a
tape-kötések területén).

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

43 Étel és ital szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szál-
lás.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére; orvosi segédnyújtási szolgál-
tatások.

(210) M 09 00010 (220) 2009.01.06.
(731) Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(740) Turopoli Béla, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, máso-
lására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangleme-
zek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számo-
lógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó
készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 09 00011 (220) 2009.01.06.
(731) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Bramac Tectura tetõcserép
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-

héjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.

(210) M 09 00012 (220) 2009.01.06.
(731) GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tiszaújváros (HU)
(740) dr. Békési Sándor Miklós, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése.

38 Fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz.

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok
sokszorosítása; számítógéprendszerek tervezése; számítógép-
programok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése;
számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása.

(210) M 09 00084 (220) 2009.01.12.
(731) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLOTILD PALOTA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00085 (220) 2009.01.12.
(731) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00087 (220) 2009.01.14.
(731) Farkas István Csaba, Szigethalom (HU)
(740) dr. Tóth Attila, dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FAREK
(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; diétás anya-

gok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; étvágycsök-
kentõ szerek gyógyászati használatra; erõsítõszerek; gyógysze-
rek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyitalok; gyógynövények; hajtószerek; nyomelemkészítmé-
nyek emberi és állati fogyasztásra; szérumok; szirupok gyógysze-
részeti használatra; szõlõcukor gyógyászati használatra; táp-
anyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.

8 Kardhüvelyek; kardok; kések; pengék (fegyverek); pengék,
kéziszerszámok; szablyák; szuronyok; tõrök; vadászkések; vágó-
fegyverek (nem lõfegyverek); zsebkések, bicskák.

9 Chipek (integrált áramkörök); elektronikus jeladók; ellenõr-
zõ berendezések, elektromos; felügyeleti mûszerek, elektromos;
fogvédõk; integrált áramkörök; karkötõk (mágneses személyazo-
nosító); mûholdas navigációs készülékek; navigációs eszközök;
processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); számítógépek;
számítógép-perifériák; számítógépprogramok, rögzített; szoftve-
rek, rögzített; távadók, transzmitterek (távközlés); távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, telméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; védõsisakok sport-
hoz.

10 Elemzõkészülékek gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; sebészeti beültetett anyagok; sebészeti
készülékek és eszközök.
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28 Eszközök testgyakorláshoz; homokzsákok; könyökvédõk
(sportcikkek); ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek).

32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes italok;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivona-
tok; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcs-
nektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas italok; szódavizek; szörpök
italokhoz; zöldséglevek (italok).

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); élõ
elõadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatá-
sok; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; testne-
velés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

45 Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zá-
rak kinyitása; detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; eltûnt sze-
mélyek felkutatása; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; test-
õrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

(210) M 09 00088 (220) 2009.01.14.
(731) Taxi-2000 Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Birkás Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek.

35 Reklámozás.

(210) M 09 00089 (220) 2009.01.14.
(731) Zephire Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, nyomdaipari termék, újság.

38 Távközlés, internet.

(210) M 09 00092 (220) 2009.01.14.
(731) Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 09 00094 (220) 2009.01.14.
(731) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 00112 (220) 2009.01.16.
(731) Szabad Károly, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Mirelit kenyértészta, kenyérlángos.

(210) M 09 00156 (220) 2009.01.21.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) Etalon üzleti díjcsomag
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); antennák;

elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).

38 Távközlés.

(210) M 09 00236 (220) 2009.01.29.
(731) HU Rong Rong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00237 (220) 2009.01.29.
(731) File László, Budapest (HU)
(740) Szabadi Péter, Budapest

(541) Titanic
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 09 00238 (220) 2009.01.29.
(731) PRO-ONE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 00240 (220) 2009.01.29.
(731) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid; alsónemûk; alsószok-
nyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részére); boák (nyakba-
valók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); csúszásgátlók lábbelikhez; dupla sarkok harisnyára; dupla
sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; fa-
cipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok
(ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballci-
põk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszó-
nadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszan-
dálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõ-
védõk; gabardin (ruházat); gallérok (ruházat); harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; haris-
nyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szatlik; ingek; ingelõk, ingblúzok;
ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfel-
szívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvá-
zak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula
(egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; ke-
rékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruhá-
zat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosz-
tümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk;
lábbelifelsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ
gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipõk; magas szárú láb-
belik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk,
szvetterek; mellények; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák,
püspöksüvegek; muffok, kamantyúk (ruhanemûk); munkaruhák,
munkaköpenyek; mûbõrruházat; nadrágok; nem elektromosan fû-
tött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvé-
dõk; öltözékek vízisieléshez; övek (ruházat); papírruházat; papu-
csok; parkák, (csuklyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelen-
kák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pizsamák; pólók; prém-
sálak, (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ru-
házat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon lábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandru-
hák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
(sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhane-
mûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyem-
kendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrá-
gok); térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk;
tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; váll-
szalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók.

(210) M 09 00247 (220) 2009.01.29.
(731) UNIFRIT Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Hegyeshalom (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) UNIFRIT
(511) 29 Étkezési olajok; növényolajok; étkezési napraforgóolaj; ét-

kezési repceolaj; kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálma-
magolaj táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási haszná-
latra, étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj;
zsírok; étkezési faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverék, ke-
nyérre.

(210) M 09 00248 (220) 2009.01.30.
(731) Tóth Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Növényi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 09 00329 (220) 2009.02.05.
(731) MONTIVÍZ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 09 00354 (220) 2009.02.10.
(731) dr. Boldizsár Ildikó, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Metamorphoses Meseterápiás Módszer
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; okta-
tási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása.

(210) M 09 00392 (220) 2009.02.13.
(731) Divine Media Kft., Kecskemét (HU)

(541) DIVINE MAGAZIN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(210) M 09 00396 (220) 2009.02.13.
(731) Farkas Miklós, Piliscsaba (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) greenrex
(511) 1 Égést elõsegítõ készítmények, katalizátorok, mérgezõ gázo-

kat semlegesítõ szerek, gáztisztító termékek, vegyi adalékanya-
gok motorüzemanyagokhoz, vegyi reagensek (nem humán vagy
állatgyógyászati használatra).

(210) M 09 00401 (220) 2009.02.13.
(731) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) UNIREX
(511) 5 Növényvédõ szerek.

(210) M 09 00409 (220) 2009.02.16.
(731) FISHING ON ORFÛ Kft., Baksa (HU)

(541) FISHING ON ORFÛ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda mások számára;
közönségszolgálat; szponzorok felkutatása; üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére; tördelési szolgáltatások hirdetési célok-
ból; televíziós és rádiós reklámozás; szabadtéri hirdetés; reklám-
anyagok terjesztése.

41 Elõadómûvészek és zenekarok szolgáltatásai; szórakozta-
tás; kulturális tevékenység; koncertek szervezése és lebonyolítá-
sa; fesztiválok szervezése és lebonyolítása; elõadások díszletei-
nek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; filmgyártás; jegy-
irodai szolgáltatások; klubszolgáltatások; rádiós szórakoztatás;
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; zene összeállítása; élõ elõ-
adások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás);
diszkók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok készítése;
konferenciák szervezése; szövegek kiadása (nem reklámcélú);
videófilm gyártás; DVD-filmgyártás.

(210) M 09 00420 (220) 2009.02.17.
(731) RiseFM Kft., Szentendre (HU)

(541) NITE RISE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók, felsõruházat, nad-

rágok.

38 Távközlés; rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, éjszakai klubok.

(210) M 09 00460 (220) 2009.02.20.
(731) EURO CHENFENG KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00462 (220) 2009.02.20.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbon, pralinék, kétszersültek, vajaskekszek, piskóták, ma-
látás kekszek, torták, rágógumi, nem gyógyászati célra.

(210) M 09 00463 (220) 2009.02.20.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, cukorkák, édességek karácsonyfa díszítésére,
csokoládé, fondanok, tészták, karamellák, aprósütemények, töl-
tött sütemények, ropogós sós sütemények, mandulás cukrászáruk,
marcipán, mentolos édességek, müzli, ostyák, mézeskalács, gyü-
mölcszselés édességek, készítmények gabonából, cukorpasztil-
lák, bonbon, pralinék, kétszersültek, vajaskekszek, piskóták, ma-
látás kekszek, torták; rágógumi, nem gyógyászati célra.

(210) M 09 00470 (220) 2009.02.20.
(731) Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Dencsõ Balázs, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 09 00501 (220) 2009.02.25.
(731) Insurance Auto Auctions, Inc., Westchester, IL 60154 (US)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Árverések bonyolítása újrafelhasználható és súlyosan sérült
gépjármûvek tekintetében, kizárólag regisztrált vásárlók számá-
ra, elsõsorban engedéllyel rendelkezõ gépjármû-kereskedõk és
gépjármûbontók részére.
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(210) M 09 00502 (220) 2009.02.25.
(731) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Indiana (US)
(300) 77559075 2008.08.28. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CHORUS
(511) 42 Gyógyszerészeti kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

(210) M 09 00512 (220) 2009.02.27.
(731) Kisrét Manufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VADÁSZ PÁLINKA
(511) 33 Pálinkatermékek.

(210) M 09 00521 (220) 2009.02.27.
(731) MARS, INCORPORATED, Mc.LeaN, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEGÁLLNI TILOS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vad, húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõtt gyümölcsök és zöldségek; tojások; tejtermékek; kocso-
nyák, dzsemek, befõttek; tej és tejes italok; elsõsorban a fent emlí-
tett 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 cukrászsüte-
mények, jég, fagylaltok; méz, szirup; só, mustár; ecet, szószok;
fûszerek, elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási célra
készített termékek.

(210) M 09 00527 (220) 2009.03.02.
(731) Hungary Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Sándor, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti információk.

(210) M 09 00543 (220) 2009.03.03.
(731) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Dr. Deénes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) REZEDA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00545 (220) 2009.03.03.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CO-CAZAPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00601 (220) 2009.04.01.
(731) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése [szórakoz-
tatás], sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-
tása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, verse-
nyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], élõ elõadások be-
mutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

(210) M 09 00617 (220) 2009.03.10.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AGRIA
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 00631 (220) 2009.03.10.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY RÉSERVÉ
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 09 00649 (220) 2009.03.12.
(731) Big Time Trade Kft., Budapest (HU)

(541) COLAXX
(511) 25 Ruházati cikkek és cipõk.

(210) M 09 00651 (220) 2009.03.12.
(731) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; aszalt kókuszdió; bab, tartó-
sított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; dato-
lya; dió, feldolgozott; dzsemek; gomba, tartósított; gyümölcsko-
csonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümöl-
csök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcssze-
letkék, apró; hagyma, tartósított; kandírozott [cukrozott] gyümöl-
csök; lekvár; lencse, tartósított; mandula, darált; mazsola; paradi-
csomlé fõzéshez; paradicsompüré; savanyú káposzta; savanyúsá-
gok; snackételek (gyümölcsalapú); sült burgonya, chips; szárított
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zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; zöldsé-
gek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek
fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselék, ét-
kezési.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, kávépótló szerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok, melaszszirup; élesztõ, sütõpo-
rok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; aprósüte-
mény, teasütemény; aprósütemények; babliszt; bors; burgonya-
liszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];
dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez (ehetõ); fahéj
[fûszer]; fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; gabonakészítmények;
gríz, kuszkusz, búzadara; jeges tea; kakaó; kekszek; ketchup
[szósz]; kétszersültek, kekszek; kukorica, darált; kukoricadara;
kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra;
lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari ter-
mékek; mustár; mustárliszt; müzli; paprika, õrölt [ételízesítõ]; pa-
radicsomszósz; pattogatott kukorica; pudingok; rizs; salátaönte-
tek; sáfrány [ételízesítõ]; snackételek (gabonaalapú); snackételek
(rizsalapú); sós kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, fõzéséhez; sütõpor; sütõszóda [szódabikarbóna sütési
célokra]; szegfûszeg [fûszer]; szerecsendió; szójaliszt; szószok
[ízesítõszerek, fûszeres mártások]; árpa, hántolt; árpa, porrá tört;
árpaliszt; édesítõszerek, (természetes); élesztõ ételekhez; ételíze-
sítõ [fûszer]; tea; teaalapú italok; zab hántolt/tisztított; zabdara;
zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.

(210) M 09 00653 (220) 2009.03.12.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

(541) hozzák-viszed
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 00661 (220) 2009.03.13.
(731) ETHAN HUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Mobiltelefonon tárolt adatok kezelése, tárolása, módosítása,
továbbítása, mobiltelefon szerverszolgáltatás, kiegészítõ mobil-
telefon szolgáltatás.

(210) M 09 00663 (220) 2009.03.13.
(731) Demex-Trade Kft., Budapest (HU)

(541) Solana
(511) 29 Étkezési olajok, tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és

zöldségek.

(210) M 09 00668 (220) 2009.03.13.
(731) Agimpex Hungary Kft., Sopron (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések; akváriumi világítótestek; bányász-
lámpák; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; elvakítást
gátló szerkezetek jármûvekhez; fénycsövek; fénycsövek világí-
tásra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek jármû-

vekhez (lámpakészletek); forrasztólámpák; haranglámpák, gömb
alakú lámpaburák; irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez; ívlám-
pák; jármûreflektorok; jármûfényszórók; keresõlámpák, zseb-
lámpák; kerékpárfényszórók; kerékpárlámpák; laboratóriumi
égõk; laboratóriumi lámpák; lampionok; lámpaüvegek; lámpák;
lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzõihez; lámpák
gépkocsikhoz; lámpák jármûvekhez; lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; mennye-
zetvilágítások; reflektorok; vetítõlámpák; világítóberendezések,
készülékek; világító házszámok; világítótestek jármûvekhez;
égõk; égõfejek lámpákhoz; zseblámpák, elektromos; villanykör-
ték; villanykörték, elektromos; világítóberendezések légi jármû-
vekhez; lámpák csõfoglalatai, elektromos; kisülési csövek, elekt-
romosak, világításra; izzószálas égõk; armatúrák kemencékhez;
acetilén fényszóró; acetilén gázégõk; csíraölõ égõk; csíraölõ
égõk, levegõtisztításhoz; gázégõk; gázlámpák; izzószálak, elekt-
romos izzókba; izzószálak (magnézium); olajégõk; olajlámpák;
petróleumégõk.

(210) M 09 00675 (220) 2009.03.16.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) FRUIT GOLD
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 09 00690 (220) 2009.03.16.
(731) Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BALATONI HARMÓNIÁK
(511) 35 Zenemûvészeti - ezen belül fõként komolyzenei, illetve

dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, a társmûvészetekkel kapcsolatos, illetve gasztronómiai ese-
ményekhez, kiállításokhoz, eseménysorozatokhoz tartozó szer-
vezési, impresszálási tevékenységek, PR- és marketingtevékeny-
ségek.

41 Zenemûvészeti - ezen belül fõként komolyzenei, illetve
dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, valamint a társmûvészetekkel kapcsolatos események, kiál-
lítások, eseménysorozatok, mûvészetoktatási és szakmai képzési
események létrehozatala; továbbá nyomtatott kiadvány, kotta-,
kép- és hanganyag kiadása, sokszorosítása és terjesztése.

43 Gasztronómiai rendezvény és rendezvénysorozat szervezé-
se.

(210) M 09 00721 (220) 2009.03.19.
(731) Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kleszó Mariann, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EME.MOBILLAL KÖNNYEBBEN MEGY
(511) 36 Elszámolóházak, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási

szolgáltatások, kölcsön [finanszírozás], telebank szolgáltatások,
terhelõkártya-szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzügyi igazga-
tás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, tõkekihelyezés, tõkeberu-
házás, vagyonkezelés, tõzsdei árfolyamjegyzés.

38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési csa-
tornák biztosítása távvásárláshoz, telefon-összeköttetések, tele-
fonszolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások, fóru-
mok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisok-
hoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.
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(210) M 09 00722 (220) 2009.03.19.
(731) Wollner Márta, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 09 00726 (220) 2009.03.19.
(731) Laboratoire Garnier & Cie, F-75008 Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) INVISICLEAR
(511) 3 Testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek,

lotionok, gélek és puderek arcra, testre és kézre.

(210) M 09 00728 (220) 2009.03.19.
(731) HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábelte-
levíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsor-
szórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számító-
gépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
felvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 09 00740 (220) 2009.03.23.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 00741 (220) 2009.03.23.
(731) Budai Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)

(541) GEMINI TORONY
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00751 (220) 2009.03.23.
(731) Bulls Blood Bortársaság Borkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 09 00759 (220) 2009.03.23.
(731) Gepárd Team Security Vagyonvédélmi Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) GEPÁRD SECURITY
(511) 37 Riasztók, egyéb biztonsági rendszerek telepítése, kezelése

és javítása; épületek belsõ tisztítása; javítási, karbantartási szol-
gáltatások.

39 Biztonsági szállítás; õrzött értékszállítás.

45 Személyek biztonságára vonatkozó nyomozási, felügyeleti
szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; de-
tektívügynökségek; õrszolgálat; elfogószolgálat; eltûnt szemé-
lyek felkutatása; lakásfelügyelet; személyes háttéradatok vizsgá-
lata; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testõrszolgálat.

(210) M 09 00770 (220) 2009.03.23.
(731) Dénes Andrea, Budapest (HU);

Petõváry Zsolt, Budapest (HU);
Futó Márta Gabriella, Verõce (HU);
Jónapné Ott Cecília, Budapest (HU);
Nagy Éva, Budapest (HU)

(740) dr. Kádár Balázs, Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MAGYARORSZÁGI STRANDFESZTIVÁL -
STRANDRA MAGYAR

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda mások számára, pi-
aci tanulmányok, hirdetési hely kölcsönzése.

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

(210) M 09 00771 (220) 2009.03.24.
(731) PR-Audit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõmíves Balázs, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, megfigyelõ mûszerek, számí-
tógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok, rögzített,
számlálók, mérõmûszerek.

42 Számítógépes rendszerelemzés, számítógép-programozás,
számítógépszoftver fenntartása.
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(210) M 09 00812 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Nimród
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 09 00814 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Ritterhof
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 09 00866 (220) 2009.04.01.
(731) American Global York (HK) Co. Limited, Tseung Kwan O.,

New Territories (HK)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 09 00869 (220) 2009.04.01.
(731) Szinergia Projekt-, Mûködés- és Változásmenedzsment Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 09 00881 (220) 2009.04.02.
(731) Vaszari Ádám Tamás, Dumakeszi (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, MÁTYÁS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 00882 (220) 2009.04.02.
(731) Pfiffer János, Mór (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 20 Fából és bútorlapból készült bútorok; faszerkezetek, burko-
latok, bútorlapok, bútorajtók; bútorgarnitúrák; konyhai bútorok;
bútorgarnitúrák; hálószoba-, nappali- és étkezõbútorok; szállodai
és egyéb intézményi bútorok; ágyak, ágykeretek, fotelek, székek;
asztalok, kerekes asztalok, iroda- és iskolabútorok; kiegészítõ kis-
bútorok, kis íróasztalok, szekreterek, komódok, szekrények, fió-
kos szekrények, könyvespolcok; mindezek részegységei és tarto-
zékai; tükrök; keretek; ablak- és ajtószelvények nem fémbõl.

(210) M 09 00913 (220) 2009.04.06.
(731) Ficsor Andrea, Kecskemét (HU);

Bánfalvi Pál, Helvécia (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(210) M 09 00971 (220) 2005.01.24.
(731) I Code, Société par Actions Simplifiée, Saint Macaire en

Mauges (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00995 (220) 2009.04.10.
(731) Észak Üvért 2000 Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 29 Zöldség-gyümölcs konzervtermékek.

(210) M 09 01014 (220) 2009.04.10.
(731) Dension Audio Systems Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Csatolók [informatika], interfészek [informatika].

M569

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám I. kötet, 2009.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 01125 (220) 2009.04.17.
(731) AQua & Cooler Kft., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 09 01177 (220) 2009.04.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 01189 (220) 2009.04.23.
(731) AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Detergensek; tisztító hatású készítmények és anyagok; tex-
tilanyagok tisztítására szolgáló készítmények; textiliákat ápoló
készítmények; textiliákat lágyító készítmények; lágyítószerek;
fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodorok és
frissítõkészítmények ruházatok és textíliák számára; szappanok,
készítmények és adalékanyagok textilanyagok színvédelmére
mosodai használatra; mosodai készítmények kézi mosáshoz; ké-
szítmények és adalékanyagok mosodai vasalás könnyítésére; ke-
ményítõ mosodai célokra; parfümkeverékek és lapocskák textil-
anyagok illatosítására; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolóké-
szítmények; parfümkeverékek; kölnivizek; dezodorok, illatsze-
rek, illóolajok.

(210) M 09 01190 (220) 2009.04.23.
(731) AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Detergensek; tisztító hatású készítmények és anyagok; tex-
tilanyagok tisztítására szolgáló készítmények; textiliákat ápoló
készítmények; textiliákat lágyító készítmények; lágyítószerek;
fehérítõkészítmények; folteltávolító készítmények; dezodorok és
frissítõkészítmények ruházatok és textíliák számára; szappanok,
készítmények és adalékanyagok textilanyagok színvédelmére
mosodai használatra; mosodai készítmények kézi mosáshoz; ké-
szítmények és adalékanyagok mosodai vasalás könnyítésére; ke-
ményítõ mosodai célokra; parfümkeverékek és lapocskák textil-

anyagok illatosítására; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolóké-
szítmények; parfümkeverékek; kölnivizek; dezodorok, illatsze-
rek, illóolajok.

(210) M 09 01204 (220) 2009.04.24.
(731) MART Építõipari Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Krisch Imre, Gobert, Pest és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 09 01205 (220) 2009.04.24.
(731) LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Ladeevit
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 01237 (220) 2009.04.27.
(731) 3D for All Számítástechnikai Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Többre vagy képes, mint gondolnád
(511) 9 Számítástechnikai, informatikai, elektronikai termékek és

berendezések, különösen szoftverek, szoftverkomponensek, en-
ginek, algoritmusok, fejlesztõi környezetek, munkakörnyezetek,
számítógépes kezelõfelületek, szoftverek CAD rendszerekhez,
hardver- és szoftverdiagnosztikai eszközök, számítógép-periféri-
ák, optikai perifériás eszközök, perifériás mérõeszközök, pozíció-
detektáló eszközök, megjelenítõeszközök, beviteli eszközök, 3D
formázó eszközök, adatátviteli eszközök és rendszerek, kommu-
nikációs eszközök és rendszerek; szórakoztatóelektronikai szoft-
verek, eszközök és berendezések.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, CAD szolgáltatások, informatikai és elektronikai tervezés és
fejlesztés.

(210) M 09 01250 (220) 2009.04.28.
(731) Chuleevandevi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 09 01254 (220) 2009.04.28.
(731) ABP Ápisz-BudaPiért Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, íróeszközök, irodai felszerelések, írószerek, isko-
laszerek, tollak, irodai cikkek.

(210) M 09 01279 (220) 2009.04.29.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01288 (220) 2009.04.30.
(731) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-

lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.

(210) M 09 01289 (220) 2009.04.30.
(731) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-
lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.

(210) M 09 01294 (220) 2009.04.30.
(731) Valkai Sándor, Budapest (HU);

Ge Jing, Budapest (HU)

(541) GMV INTRENATIONAL ELECTRIC
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 09 01300 (220) 2009.04.30.
(731) Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

(541) SOLONIA
(511) 6 Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textilárnyéko-

lók.

A rovat 94 db közlést tartalmaz.
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(111) 197.709 (151) 2009.07.14.

(210) M 09 01470 (220) 2009.05.18.
(732) Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DYNOVAS
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; szívbetegségek,
kardiovaszkuláris rendellenességek, keringési rendellenességek,
magas vérnyomás, vagy magas tüdõnyomás kezelésére szolgáló
készítmények alvadásgátlók haemodialízis esetén; diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek.

(111) 197.746 (151) 2009.07.14.
(210) M 09 01604 (220) 2009.06.02.
(732) AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; részletfizetéses hitelnyújtás,
finanszírozási szolgáltatások, zálogkölcsönzés, lízingszolgáltatá-
sok.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.709, 197.746
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(111) 195.419 (151) 2008.09.24.
(210) M 06 00157 (220) 2006.01.17.
(732) Csisztu Zsuzsanna Zenóbia, Budapest (HU);

Kaszala Claudia, Budapest (HU);
Turó András, Budapest (HU);
dr. Ketskés Norbert, Budapest (HU)

(740) Dr. Balázs Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek (ma-
gyarázat) kizárólag tv-vevõkészülékkel mûködõ szórakoztatóbe-
rendezések, valamennyi számítógépprogram és szoftver tekintet
nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

38 Távközlés; alapvetõen rádió- vagy televíziómûsorok sugár-
zását biztosító szolgáltatások.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; (azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ célja az
emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódása), to-
vábbá személyek nevelésére vonatkozó bármely szolgáltatás.

(111) 196.748 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00090 (220) 2008.01.15.
(732) GD proline Marketing Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 196.752 (151) 2009.04.09.
(210) M 06 03106 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 9 Szárazelemek.

(111) 196.756 (151) 2009.02.19.
(210) M 07 02836 (220) 2007.08.14.
(732) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint
gyümölcsök.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, valamint alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, valamint szeszes italok, kivéve a söröket.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek bonyolítása, továbbá
ügynöki tevékenység.
39 Csomagolás; csomagküldõ szolgálat.

(111) 196.833 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 00617 (220) 2008.02.26.
(732) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEREX
(511) 1 Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.

5 Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és pe-
nész ellen.

(111) 196.943 (151) 2009.02.10
(210) M 07 02550 (220) 2007.07.16.
(732) Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Ágoston Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek (bútorok kivételével); tanítá-
si és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

(111) 197.279 (151) 2009.04.21.
(210) M 08 03199 (220) 2008.10.13.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Sweet Point Bella Rosa
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 197.280 (151) 2009.04.21.
(210) M 08 03200 (220) 2008.10.13.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Sweet Point Macskanyelv
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
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(111) 197.303 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03061 (220) 2008.09.30.
(732) GRIFF GENTLEMEN’S ZRT., Budapest (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; valamint ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, valamint cipõk; lábbelik; kalapáruk; fehér-
nemûk; fürdõruhák; harisnyák; kesztyûk; nyaksálak; pizsamák;
pólók; pulóverek.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámok; marketing-
tevékenység; kereskedelmi egységek-; valamint raktárbázisok
mûködtetése.

(111) 197.304 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 02601 (220) 2008.08.13.
(732) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi

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

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.305 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03047 (220) 2008.09.30.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OVERDOSE
(511) 31 Verseny- és sportlótakarmány-kiegészítõ és regeneráló ké-

szítmény.

(111) 197.306 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03056 (220) 2008.09.30.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 197.307 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03227 (220) 2008.08.13.
(732) Krarusz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Veszprém (HU)

(541) GLYCUNIC
(511) 1 Ipari vegyi termékek: fékfolyadék, szélvédõmosó téli-nyári

folyadék, fagyálló hûtõfolyadék, rovaroldó, jégoldó, légfék-jég-
mentesítõ, útjégmentesítõ, ioncserélt víz, autósampon.

(111) 197.308 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 02737 (220) 2008.08.29.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) BAU2C
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.309 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 02740 (220) 2008.08.29.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 197.315 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03381 (220) 2008.10.31.
(732) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 197.325 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 00191 (220) 2008.01.24.
(732) Mao Jun Cai, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmernadrágok.
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(111) 197.326 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03232 (220) 2008.10.15.
(732) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(111) 197.329 (151) 2009.04.29.
(210) M 08 03380 (220) 2008.10.31.
(732) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 197.356 (151) 2009.05.07.
(210) M 08 02363 (220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(546)

(511) 33 Magyarországról származó száraz vörös tájbor.

(111) 197.357 (151) 2009.05.07.
(210) M 08 02362 (220) 2008.07.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(546)

(511) 33 Magyarországról származó félédes fehér tájbor.

(111) 197.358 (151) 2009.05.07.
(210) M 08 02366 (220) 2008.07.18.
(732) Productos Churruca S.A., Valencia (ES)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lek-
várok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; ehetõ olajok és zsírok.

(111) 197.359 (151) 2009.05.07.
(210) M 08 00482 (220) 2008.02.18.
(732) Tonk Emil, Pécs (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) CODOMA
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa.
41 Oktatás; nevelés.
42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépes programozás;
számítógépszoftver-fenntartás; számítógépes rendszerfejlesztés;
számítógépprogram-kölcsönzés.
45 Szellemi tulajdon, licencek adása.

(111) 197.374 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03366 (220) 2008.10.30.
(732) Duna House Holding Kft., Budapest (HU)

(541) SOScenter
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 197.375 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03357 (220) 2008.10.30.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 197.376 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03222 (220) 2008.10.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 197.377 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03221 (220) 2008.10.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 197.378 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03219 (220) 2008.10.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 197.379 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03220 (220) 2008.10.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 197.380 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 02305 (220) 2008.07.15.
(732) Göcsej Kistérségi Társulás, Becsvölgye (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények, nem fémbõl; anyacsavarok, csa-
varanyák, nem fémbõl; asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl;
bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusz-
nád; bölcsõk; bútorajtók; bútorgörgõk (nem fémbõl); bútorok; bú-
torpolcok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fá-
ból vagy mûanyagból; csapok, ékek nem fémbõl; csavarok, nem
fémbõl; csévék, nem mechanikus (nem fémbõl), hajlékony csö-
vekhez; csomagolótartályok mûanyagból; csörlõk, nem mechani-
kus (nem fémbõl), hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek;
dobozok fából vagy mûanyagból; {dobozok játékokhoz); dugók;
dugók (csapok), nem fémbõl; dugók, nem fémbõl; edényszárítók
(rácsok, állványok); fa- vagy mûanyag létrák; fahordók bor lefej-
téséhez; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faorsók (fonál-
hoz, selyemhez, paszományhoz); faszerkezetek bútorokhoz; fejes
csavarok, nem fémbõl; fejtámaszok (bútorok); fekhelyek (lakás-
ban tartott kisállatoknak); fiókok; fodrászszékek; fogasok (búto-
rok); folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek; füg-
gönyök ablakokba, belsõ; függönyök szövettel borított fából [bú-
torzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textil-
anyagokból; fûrészbakok; gyermekjárókák; gyógyszeres szekré-
nyek; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; halas kosarak; házszá-
mok, nem világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hímzõkeretek;
hordóabroncsok (nem fémbõl); hordócsapok, nem fémbõl; hordó-
dongák; hordók, nem fémbõl; hordótartó állványok, nem fémbõl;
húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok); iratgyûjtõ polcok
(bútorok); íróasztalok (bútorzat); írópolcok; járókák, állókák kis-
gyermekeknek; kampók, fogasok (nem fémbõl); kanapék; kaptá-
rakhoz fakeretek; karók növényekhez és fákhoz; karosszékek,
sezlonok; kartotéktartók (bútorok); kaszanyelek, nem fémbõl;
kályhaellenzõk, háztartási; kefékhez szerelékek; kemping háló-
zsákok; kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítõ-
lécek; képkeretpántok; késnyelek, nem fémbõl; kézikocsik (bú-
torzat); kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl; kis íróasztalok, szek-
reterek; kis létrák, nem fémbõl; komódok, fiókos szekrények;
konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fémbõl; kosarak, nem
fémbõl; kotlósketrecek; könyvespolcok; könyvtartók [bútorzat];
kulcstartó táblák; kutyaólak; ládák, dobozok, nem fémbõl; lefo-
lyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezõk; lemezek szintetikus
ámbrából; lemezes belsõ függönyök; levélládák, nem fémbõl,
és/vagy falazatból; lécek, rudak (képkeretekhez); lépcsõszõnye-
gekhez rögzítõrudak; lépek kaptárakba; lépviasz kaptárakhoz;
magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló ládák, nem fém-
bõl; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
anyagból; méhkasok, kaptárak; méhsejt; mosdóállványok (bútor-
zat); mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); munkaasztalok, satu-
padok (nem fémbõl); munkapadok, munkaasztalok; mûaszta-
los-ipari munkák; avagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonó-
anyag); nádpálcák; névtáblák, nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vac-
kok (lakásban tartott kisállatoknak); padok (bútorok); palackáll-
ványok; palackborítások fából; palackdugók; palackkupakok
(nem fémbõl); palackzárak (nem fémbõl); parafa lemezek; para-
vánok (bútorok); párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; po-
hárszékek, ebédlõszekrények; polcok (bútorok); próbababa sza-
bóknak; próbababák; pultok (asztalok); puskatartó állványok;
rajzasztalok; rakodólapok, nem fémbõl; rudak, póznák, nem fém-
bõl; ruhafogasok, nem fémbõl; ruhatakarók (tároláshoz); ruhavé-
dõ huzatok (ruhásszekrénybe); sátorkarók, nem fémbõl; seprû-
nyelek (nem fémbõl); sisakok (nem fémbõl); szalagok fából; szal-
mafonatok; szalmafonatok (a gyékények kivételével); szalmasza-
lagok; szalmaszálak, szívószálak italok fogyasztására; szalma-
zsákok; (szaru nyers vagy félig megmunkált állapotban); szarvas-
agancsok; számítógéptartó kocsik (bútorzat); számológépállvá-
nyok; szegecsek, nittek, nem fémbõl; szekrények; szerszámnye-
lek, nem fémbõl; székek (ülések); szélharangjáték (dekoráció);
szénatartó jászolrácsok; szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
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anyagból; tajték; tartályok, nem fémbõl, vagy falazatból; tálcák,
nem fémbõl; tárolópolcok; teknõsbékapáncél; törülközõadago-
lók, rögzített (nem fémbõl); tükörcsempék; tükrök; vállfák, ruha-
akasztók; vánkosok, párnák, vesszõfonatok, virágcseréptartó ta-
lapzatok, virágtartók, virágállványok (bútorok), vödörhordozó
rúd vállra (iga); zárak (nem elektromos) nem fémbõl; zászlóru-
dak; zsanérok, csuklós pántok, nem fémbõl; zsámolyok; zsúrko-
csik; ágy faanyag, ágyak; ágylábak görgõi nem fémbõl; ágyne-
mûk (a vászonhuzatok kivételével); álló kalapfogasok, áru(bemu-
tató) állványok; ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl, élelmi-
szertartó szekrények nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pul-
pitusok; öltözõasztalok; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; asz-
taldíszek, nem nemesfémbõl; asztali késtartók; asztali olajtartók,
nem nemesfémbõl; asztalnemû a kések, villák és kanalak kivéte-
lével, nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi); borstartók, nem ne-
mesfémbõl; bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl; cukor-
kásdobozok, nem nemesfémbõl; cukortartók, nem nemesfémbõl;
csészealjak nem nemesfémbõl; csészék nem nemesfémbõl; csiz-
mahúzók; dagasztóteknõk; darálók (kézi) háztartási használatra;
demizsonok, üvegballonok; (dobozok üvegbõl); dugóhúzók; du-
gók üvegbõl, üvegdugók; ecet-, olajtartók, nem nemesfémbõl;
edények; edények kiöntõcsõrei; edények (nem elektromosan fû-
tött); edénykészletek, asztalnemûk nem nemesfémbõl; edénymo-
só kefék; egérfogók; egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók;
enyvesfazekak; eszközök nyakkendõk formatartására; etetõvá-
lyúk állatoknak; fazekasáruk; fecskendõk virágok és (más) növé-
nyek öntözéséhez; fedeles fémkorsók, nem nemesfémbõl; festett
üveg; fésûk; fésûk állatoknak; fésûtartók; fokhagymaprések
[konyhai eszközök]; fogpiszkálótartók, nem nemesfémbõl; for-
gatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; fõzelékestálak; fõ-
zõedények; fõzõeszközök (nem elektromos); füstfogók háztartási
használatra; fûszertartók; gömbkilincsek, gömbfogantyúk porce-
lánból; grillállványok; grillek, rostélyok (sütõeszközök); gyertya-
oltók, nem nemesfémbõl; gyertyatartók cseppfogó karikái, nem
nemesfémbõl; gyümölcsprések (nem elektromos) háztartási hasz-
nálatra; habverõk (nem elektromos); háztartási eszközök nem ne-
mesfémbõl, háztartási keverõgépek (nem elektromos); háztartási
szûrõk; hõcserélõ folyadékokat tartalmazó ételhûtõk, háztartási
használatra; hõszigetelt palackok hõszigetelt tartályok; hõszige-
telt tartályok élelmiszerekhez; hõszigetelt tartályok italokhoz; hu-
zatok vasalódeszkákra; hûtõpalackok; illatszer füstölõk; ingfeszí-
tõk; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtõk; ivópoharak; jászlak álla-
toknak; kancsók, nem nemesfémbõl; karos gyertyatartók, nem ne-
mesfémbõl; kaspók (nem papírból); kátránykenõ kefék, hosszú
nyéllel; kávédarálók (kézi); kávéfõzõk (nem elektromos); kávés-
kannák, nem nemesfémbõl (nem elektromos); kávéskészletek,
nem nemesfémbõl; kávészûrõk (nem elektromos); kefeáruk; ke-
fék; kefék, elektromos (a géprészek kivételével); kefék lámpaüve-
gekhez; kefék tartályok tisztítására; kenyérkosarak (háztartási);
kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kesztyûk
fényesítéshez; kesztyûk háztartási használatra; kesztyûtágítók;
ketrecek kedvtelésbõl tartott állatoknak; keverõgépek (nem elekt-
romos) háztartási használatra; keverõkanalak (konyhai eszkö-
zök); kézi keverõpalackok (koktélkrékerek); kis nyársak (fémtûk)
sütéshez; kis seprûk, (nem elektromos) háztartási használatra;
koktélkeverõk; kompótoscsészék; konyhai edénykészletek;
konyhai eszközök, nem nemesfémbõl; konyhai merõkanalak;
konyhai tartályok, nem nemesfémbõl; konyhai vágódeszkák; ko-
sarak háztartási használatra, nem nemesfémbõl; körömkefék;
kristályok (üvegáruk); kulacsok utazóknak; kvarcüvegrostok,
nem textilipari használatra; lapátkák (asztalnemûk); lapátkák
(konyhai eszközök); lapos csészék, tálkák; lemezek tej kifutásá-
nak meggátlására; levesestálak, nem nemesfémbõl; légyfogók
(csapdák vagy légycsapók); likõröskészletek; locsolókannák, ön-
tözõkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; ma-

dárfürdõk; madárkalitkák; majolika; malacperselyek, nem fém-
bõl; medencék (tartályok); mellszobrok porcelánból, terrakottá-
ból vagy üvegbõl; metéltkészítõ készülékek (kézi mûködtetésû),
tortalapátok; mosdószivacsok; mosódeszkák; mûvészeti tárgyak
porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl; nadrágfeszítõk; nadrág-
vasalók, nadrágakasztók; nyeles cserépserpenyõk; nyeles serpe-
nyõk; nyélre erõsített felmosórongyok; olajsütõk (nem elektro-
mos); olvasztott kvarc (félkész termékek) nem építési használat-
ra; opálüveg; ostyasütõk (nem elektromos); palackalátétek, nem
papírból, nem asztalnemûk; piknikhez edénykészletek; piperetás-
kák, neszesszerek; pipetták (borkóstoló); poharak papírból vagy
mûanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekoráci-
ós célra; porolók, prakkerek szõnyegekhez; reszelõk (háztartási
eszközök); rosták (háztartási eszközök); rovarcsapdák; ruhaállvá-
nyok [szárításhoz]; ruhacsipeszek; ruhafeszítõk; ruhaszárító áll-
ványok; sajtharangok; salakrosták, hamurosták (háztartási eszkö-
zök); salátástálak nem nemesfémbõl; sámfák, kaptafák cipõkhöz;
seprûk, seprõk; serpenyõk sütéshez; sertéssörték; sodrófák, nyúj-
tófák tésztákhoz; sószórók, sótartók nem nemesfémbõl; söröskor-
sók; sörték kefékhez; súrolópárnák konyhai használatra; süte-
mény [keksz] vágók; süteményestálcák; süteményformák; süte-
ményvágók; sütõformák; szalvétatartók, nem nemesfémbõl; szal-
vétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl; szappanadagolók; szappan-
dobozok; szappantartók; szarvasbõr tisztításhoz; szájzuhanyok;
szemetesládák; szemetesedények; szemöldökkefék; szenesvöd-
rök; szentelt edények, nem nemesfémbõl; sziták (háztartási esz-
közök); szivacsok háztartási használatra; szivacstartók; szobrocs-
kák porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl; szobrok porcelán-
ból, terrakottából vagy üvegbõl; szódavízszifonok; szórófejek
(vízporlasztó fúvókák) öntözõcsövekhez; szõnyegseprõk; szûrõk,
passzírozók nem nemesfémbõl; tartályok háztartási vagy konyhai
célokra (nem nemesfémbõl); tálak nem nemesfémbõl; tálalátétek
(asztali eszközök); tálcák háztartási használatra nem nemesfém-
bõl; tányérok nem nemesfémbõl; teafõzõ tojások, teatojások nem
nemesfémbõl; teaszûrõk nem nemesfémbõl, teásdobozok nem
nemesfémbõl, teáskannák nem nemesfémbõl, teáskészletek nem
nemesfémbõl; tollseprûk; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vázák
nem nemesfémbõl; virágcserepek; vödrök; állatsörték (kefeáruk
és ecsetek); éjjeliedények; ételburák; ételdobozok; étlaptartók;
üstök, katlanok; üvegkancsók.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, angolsza-
lonna, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó, tartósított, bun-
dás burgonyaszeletek, burgonyaszirom, csemegeuborka, dió (fel-
dolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú, étkezési, fagyasztott
gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, gomba, tartósított, gyü-
mölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek, gyü-
mölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcs-
saláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma, tartósított, hal (nem
élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halfilé, halhús emberi
fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, hús, hús, tartó-
sított, húskivonatok, húsleves, erõleves, húsleves-koncentrátu-
mok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kazein táplálkozási használatra, ke-
fir, kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukori-
caolaj, lekvár, lencse, tartósított, leveskészítmények, levesek,
mandula, darált, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, ét-
kezési, olajok, étkezési, pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradi-
csompüré, rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, sonka, sózott hal, sült burgo-
nya, chips, szalonna, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldsé-
gek, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tej, tejoltó, tej-
savó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tojásfehérje, to-
jások, tojáspor, tojássárgája, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka
(hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt,
zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez,
zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zsírok, étkezési, zsír-
tartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtartalmú ke-
verékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; ap-
rósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt; briós; bur-
gonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; cikória (pótkávé); cu-
kor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére;
cukrászsütemények; csillagánizs; dara emberi táplálkozásra; dí-
szek süteményekhez (ehetõ); ecet; eszenciák élelmiszerekhez, ki-
véve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott joghurt
(cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fûszerek, ízesítõk; fûszerkeve-
rék; gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra; gríz,
kuszkusz, búzadara; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyü-
mölcsös sütemények/torták; húslé, mártás, szaft; húspástétomok;
kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukorkák); kek-
szek; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; kenyér; kenyér
kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek; kovász; kukorica
(darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely; lepények
(gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; maláta élel-
mezési célra; malátacukor (maltóz); malátakivonat élelmezési
célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandulapép; man-
dulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény; melasz;
metélt tészta, nudli, galuska; méhpempõ emberi fogyasztásra
(nem gyógyászati célra); méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt;
müzli; nádcukorszirup; palacsinták; paprika, õrölt (ételízesítõ);
paradicsomszósz; pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták;
propolisz emberi fogyasztásra (méhészeti termék); sáfrány (fû-
szer) ételízesítõ; sikér étkezési használatra; só élelmiszerek tartó-
sítására; sós kekszek; sörecet; sütemények; süteménytészta (pép,
formázható); szójaliszt; szójaszósz; tavaszi tekercs; tea; teaalapú
italok; tejsodó (vaníliás krém); vadon élõ fûszernövények; vermi-
celli, nudli, metélt tészta; zab hántolt/tisztított; zabalapú ételek;
zabdara; zabkásaleves, tejalapú étkezési használatra; zabliszt;
zabpehely; zellersó; zsemlemorzsa; zsemlék; ánizsmag; árpa
(hántolt); árpa (porrá tört); árpaliszt; édesítõszerek, természetes;
élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõ anyagok tésztákhoz;
ételízesítõ (fûszer).

(111) 197.381 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03251 (220) 2008.10.16.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 197.383 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03248 (220) 2008.10.16.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek; fogkrémek.

18 Nyergek és lótakarók, vadásztáska, vadászruha.

24 Textíliák és textiláruk amelyek nem tartoznak más osztály-
ba, ágy- és asztalnemûk, takarók, párnák.

(111) 197.387 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 02895 (220) 2008.09.16.
(732) Regõczi Gábor, Pilisjászfalu (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére.

(111) 197.388 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03071 (220) 2008.10.01.
(732) L’Oreal (société anonyme), Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VICHY AZ EGÉSZSÉG SZÉP
(511) 3 Parfümök, kölnivizek; fürdõ- és tusológélek, fürdõ- és tuso-

lók nem gyógyászati célokra; szappanok, dezodorok; kozmetiku-
mok, nevezetesen arc-, test- és kézkrémek, -tejek, -lotionok, -gé-
lek és -porok; napozókészítmények (kozmetikai termékek); ma-
ke-up készítmények; hajformázó és hajápoló samponok, gélek,
spray-k, habok és balzsamok; hajlakkok; hajszínezõ és hajfestõ
készítmények; készítmények tartós hullám készítésére és hajgön-
dörítésre; illóolajok.

(111) 197.389 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03394 (220) 2008.11.03.
(732) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.390 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03402 (220) 2008.11.03.
(732) Aksoy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónad-
rágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz
(ruhanemûk része); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõ-
kalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; ci-
põvasalatok; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnad-
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rágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez;
dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik;
dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk);
fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöl-
tõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); für-
dõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; für-
dõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk
(ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); gallé-
rok (ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk;
harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szat-
lik; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfel-
szívó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelme-
zek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kap-
lik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek,
plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk,
(ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kezelõk (ruhá-
zat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik;
lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák;
magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fej-
kendõk); matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; mell-
tartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, kar-
mantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ru-
házat; nadrágok; nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ru-
hák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; öltözékek vízisíelés-
hez; övek (ruházat); papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás
blúzok); partedlik nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõk-
nek; pelerinek; pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); pulóve-
rek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat
gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, síci-
põk; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik;
sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;
szandálok; szárik; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; szõrmebé-
léses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpal-
lók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrág-
hoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ sza-
lagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; váll-
kendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.

(111) 197.391 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03389 (220) 2008.11.03.
(732) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.392 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 02891 (220) 2008.09.16.
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ARANYÜST
(511) 33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 197.393 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03392 (220) 2008.11.03.
(732) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.394 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 02900 (220) 2008.09.16.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 197.395 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03393 (220) 2008.11.03.
(732) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.396 (151) 2009.05.08.
(210) M 08 03403 (220) 2008.11.03.
(732) Aksoy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónad-
rágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz
(ruhanemûk része); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõ-
kalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; ci-
põvasalatok; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnad-
rágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez;
dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik;
dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk);
fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöl-
tõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); für-
dõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; für-
dõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk
(ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); gallé-
rok (ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk;
harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szat-
lik; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfel-
szívó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelme-
zek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kap-
lik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek,
plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk,
(ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruhá-
zat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik;
lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák;
magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fej-
kendõk); matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; mell-
tartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, kar-
mantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ru-
házat; nadrágok; nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ru-
hák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; öltözékek vízisíelés-
hez; övek (ruházat); papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás
blúzok); partedlik nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõk-
nek; pelerinek; pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); pulóve-
rek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat
gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, síci-
põk; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik;
sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;

szandálok; szárik; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; szõrmebé-
léses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpal-
lók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrág-
hoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ sza-
lagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; váll-
kendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.

(111) 197.402 (151) 2009.05.13.
(210) M 08 02788 (220) 2008.09.03.
(732) Reed Kollekció Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.440 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03330 (220) 2008.10.22.
(732) KOWA COMPANY, LTD., Nagoya (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Fényképezõgépek és berendezések, beleértve digitális fény-
képezõgépek zoom funkcióval; optikai berendezések és mûsze-
rek, nevezetesen teleszkópok és távcsövek, beleértve teleszkópok
digitális fényképezõgép funkciókkal és távcsövek digitális fény-
képezõgép funkciókkal a 9. nemzetközi osztályban.
10 Orvosi berendezések és mûszerek; ezek részei és tartozékai
a 10. nemzetközi osztályban.

(111) 197.441 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02822 (220) 2008.09.08.
(732) Bartos Márton, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai

Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, tüzelõanyagok, fõleg olajok, olajke-
verékek.
7 Szélenergia-felhasználó berendezések, fõleg szélkerekek,
turbinák.
11 Napenergia-hasznosító berendezések.

(111) 197.442 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02821 (220) 2008.09.08.
(732) Decor-Home Limited, Hong Kong (HK)
(740) dr. Károlyi Zsuzsanna, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DHOME
(511) 20 Asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorok, bútorpol-

cok, bútorszekrények, nem fémbõl; esernyõtartók, fali táblák,
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nem textilbõl (bútorzat); függönyakasztók, függönyök ablakok-
ba, belsõ függönyrudak, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból;
padok (bútorok), paravánok (bútorok), pohárszékek, ebédlõszek-
rények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), számítógéptartó ko-
csik (bútorzat), számítógépállványok, székek fémbõl, székek
(ülések), szélharangjáték (dekoráció), szobrocskák fából, viasz-
ból, gipszbõl vagy mûanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból; tálcák, nem fémbõl; tárolópolcok, tükrök, új-
ságtartó állványok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók, vi-
rágállványok (bútorok), ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok kivé-
telével), ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények, nem fémbõl; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

21 Asztaldíszek, nem nemesfémbõl, asztali késtartók, asztali
olajtartók, nem nemesfémbõl; asztalnemû (a kések, villák és ka-
nalak kivételével), nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi), borstar-
tók, nem nemesfémbõl; bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cukortartók, nem nemesfémbõl; csészealjak nem nemes-
fémbõl; csészék nem nemesfémbõl; dobozok üvegbõl, ecet-, olaj-
tartók, nem nemesfémbõl; edények, edények (nem elektromosan
fûtött), edénykészletek, asztalnemûk nem nemsfémbõl; fûszertar-
tók, gyertyatartók cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl; háztar-
tási eszközök nem nemesfémbõl; illatszerfüstölõk, ivópoharak,
kancsók, nem nemesfémbõl; karos gyertyatartók, nem nemesfém-
bõl; kávéskannák, nem nemesfémbõl (nem elektromos); kávés-
készletek, nem nemesfémbõl; lapos csészék, tálkák, levesestálak,
nem nemesfémbõl; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl; mûvészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl; piknikhez edénykészletek, porcelándíszek, porcelánok,
salátástálak nem nemesfémbõl; szalvétatartók, nem nemesfém-
bõl; szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl; szobrocskák porce-
lánból, terrakottából vagy üvegbõl; szobrok porcelánból, terra-
kottából vagy üvegbõl; tálak nem nemesfémbõl; tálalátétek (asz-
tali eszközök), tálcák, nem nemesfémbõl; tányérok nem nemes-
fémbõl; teáskannák, nem nemesfémbõl; teáskészletek nem ne-
mesfémbõl; tortalapátok, vajtartó burák, vajtartók, vázák, nem
nemesfémbõl; virágállványok (virágok elrendezésére), virágcse-
repek, üvegek (tartályok), üvegkancsók, üvegmozaikok, nem épí-
tési célra; üvegpalackok (tartályok), üvegtálak.

24 Asztali vászonnemû (textilanyagból), asztalkendõk textil-
bõl; asztalterítõk (nem papírból), falikárpitok, tapéták textil-
anyagból, függönyök textilbõl vagy mûanyagból, gyapjúszõnyeg,
poháralátétek (asztalnemûk), szalvéták (textilbõl), tányéralátétek
textilbõl, törülközõk textilanyagból, tüllfüggönyök, viaszosvász-
nak (asztalterítõk), zsebkendõk textilanyagokból, ágynemû, ágy-
nemûk, ágytakarók, ágyterítõk.

27 Fürdõszobai kilépõk (szõnyegek), szõnyegalátétek, szõnye-
gek, tapéták.

(111) 197.443 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02217 (220) 2008.07.07.
(732) Vincze Barbara, Budapest (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; konzultáció személyzeti kérdésekben,
munkaerõ-toborzás, piaci tanulmányok, segítségnyújtás kereske-
delmi vagy iparvállalatok irányításában, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, állásközvetítõ irodák, üzletvezetési
konzultáció, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

(111) 197.444 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03328 (220) 2008.10.22.
(732) KOWA COMPANY, LTD., Nagoya (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Fényképezõgépek és berendezések, beleértve digitális fény-
képezõgépek zoom funkcióval; optikai berendezések és mûsze-
rek, nevezetesen teleszkópok és távcsövek, beleértve teleszkópok
digitális fényképezõgép funkciókkal és távcsövek digitális fény-
képezõgép funkciókkal a 9. nemzetközi osztályban.

(111) 197.445 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 01874 (220) 2008.06.04.
(732) Polilumin Kft., Pécs (HU)

(541) POLILUMIN
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 197.446 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02383 (220) 2008.07.22.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDICOVER Nõk Lapja Szûrõprogram
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése
és lebonyolítása.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.447 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02518 (220) 2008.08.06.
(732) DEMETER PINCÉSZET Szõlészeti, Borászati,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, fejfedõk.

33 Borok és egyéb alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 197.448 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02683 (220) 2008.08.22.
(732) Sigarettenfabriek Ed. Laurens B.V. , Amsterdam (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FREGATE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási kiegészítõk.
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(111) 197.449 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02971 (220) 2008.09.23.
(732) Morvai Adrienn, Budapest (HU)
(740) dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest

(541) GLANC
(511) 16 Újságok.

41 Televíziós szórakoztatás.

(111) 197.450 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02979 (220) 2008.09.23.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.451 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03154 (220) 2008.10.08.
(732) Gács Viktória, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 197.452 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02824 (220) 2008.09.08.
(732) Roxer Produkció Mûsorkészítõ Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.453 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02977 (220) 2008.09.23.
(732) Szilágyi Lajos, Nagykõrös (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 197.454 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02826 (220) 2008.09.08.
(732) Németh Viktor, Budapest (HU)

(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) aranyhal
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 197.455 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 01553 (220) 2008.05.05.
(732) Pirula-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Bébiételek, gyógyteák.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.

35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, becslés kereskedel-
mi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, szállodai üzletvezetés, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezeté-
si konzultáció.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, gyógyszerészeti
tanácsadás, manikûrszolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatá-
sok, szépségszalonok.

(111) 197.456 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03482 (220) 2008.11.10.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(111) 197.457 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03150 (220) 2008.10.08.
(732) V.A.M. Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mogyorósi József, Budapest

(541) V.A.M.DESIGN
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(111) 197.458 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03322 (220) 2008.10.22.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP HUNGARY Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.459 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 01873 (220) 2008.06.04.
(732) Underwriters Laboratories Inc., Northbrook, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek; számítógépes játékprogramok; egy glo-
bális számítógépes hálózatról letölthetõ számítógépprogramok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, és az ezen
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõ-
anyagok; nem fémbõl készült rugalmas csövek.

(111) 197.460 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02052 (220) 2008.06.20.
(732) Reneval Kft., Szeged (HU)

(541) R-Magnet
(511) 1 Égést elõsegítõ készülékek porlasztást támogató eszközök-

kel.

3 Vízkõ- és kazánkõ-eltávolító készülékek, csõhálózat-tisztí-
tó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; internetes reklámozás,
adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 197.461 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02980 (220) 2008.09.23.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.462 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03149 (220) 2008.10.08.
(732) V.A.M. Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mogyorósi József, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.464 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 01552 (220) 2008.05.05.
(732) Primula-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, ezen belül; bébi-
ételek, gyógyteák.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.
35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, becslés kereskedel-
mi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, szállodai üzletvezetés, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezeté-
si konzultáció.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezen
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belül: aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, gyógyszerészeti
tanácsadás, manikûrszolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatá-
sok, szépségszalonok.

(111) 197.465 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02681 (220) 2008.08.22.
(732) Pénzügymininsztérium, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.476 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02519 (220) 2008.08.06.
(732) Meggle AG, Wasserburg (DE)
(300) Z20080253A 2008.02.06. HR
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SALATISSIMA
(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen joghurtok, túró és túrót tartal-

mazó készítmények.

(111) 197.477 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02517 (220) 2008.08.06.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SensoLact
(511) 5 Hüvelykapszulák, gyógyszerészeti készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.
10 Orvostechnikai eszközök.

(111) 197.478 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02382 (220) 2008.07.22.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDICOVER FIGYELÕ Menedzser Szûrés
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése
és lebonyolítása.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.479 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02374 (220) 2008.07.22.
(732) Polárium Hangulat- és Közérzet Javító Kft., Budapest (HU)

(541) SENSOLITE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.480 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02371 (220) 2008.07.22.
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) MAMMUT MAGAZIN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
színes magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripa-
ri cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

(111) 197.481 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 02370 (220) 2008.07.22.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(541) Otthon. Ahova hazatérsz.
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
színes magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripa-
ri cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

(111) 197.482 (151) 2009.05.18.
(210) M 06 00956 (220) 2006.03.22.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) Pálinkárium pálinka
(511) 33 Pálinkák.

(111) 197.483 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03484 (220) 2008.11.10.
(732) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

(541) VELVETINE
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 197.484 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03329 (220) 2008.10.22.
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezen
italok elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek és cukrászsütemények, különösen cukros és csokoládés cuk-
rászsütemények, tésztafélék, gabonapelyhes alapú készítmények,
ehetõ jég.

(111) 197.485 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 01568 (220) 2005.08.15.
(732) Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GABASTAD
(511) 5 Epilepszia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmé-

nyek.

(111) 197.487 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 01891 (220) 2008.06.06.
(732) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) Veszprémi Plusz
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 197.488 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 01892 (220) 2008.06.06.
(732) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) 7 Nap Plusz
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 197.489 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 01893 (220) 2008.06.06.
(732) Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Csapó, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) Veszprémi 7 Nap Plusz
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 197.490 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02061 (220) 2008.06.23.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) PANNONHALMI PÁLINKA A TALÁLKOZÁ-
SOK ÚTJÁN

(511) 33 Pálinka.

(111) 197.491 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02227 (220) 2008.07.08.
(732) Rex Fontana Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Tóth Szilvia, Dr. Tóth Szilvia Ügyvédi Iroda, Mór

(546)

(511) 11 Vízszolgáltató berendezések (hálózati vízadagoló készülék
és ballonos vízadagoló készülék).

(111) 197.492 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02391 (220) 2008.07.23.
(732) Mistory Internetes Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FUTRINKA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 197.493 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02990 (220) 2008.09.24.
(732) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Preiszing Éva, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.494 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 03510 (220) 2008.11.11.
(732) Vivaldi Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; mágneses ékszerek, mágneses réz karkötõk, mágneses ti-
tánium karkötõk, mágneses szilikon karkötõk, mágneses titánium
nyakláncok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mágneses ruházati cik-
kek, papucsok, zoknik, alsónemûk.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; mágneses
szorítók, ionos szorítók, könyökvédõk, térdvédõk, sípcsontvé-
dõk, bokavédõk, egészségügyi szorítók, testgyakorlásra szolgáló
gyógyászati készülékek.

(111) 197.495 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02841 (220) 2008.09.09.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 7171978 2008.08.20. EP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmé-
nyek; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.

(111) 197.496 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02840 (220) 2008.09.09.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) (CTM)7171581 2008.08.20. EP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmé-
nyek; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.

(111) 197.497 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02832 (220) 2008.09.09.
(732) A.S.S. Textil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budaörs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.498 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02829 (220) 2008.09.09.
(732) NOVICO Szervezõ és Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.499 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02223 (220) 2008.07.08.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, különösen televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen televíziós mûsorok készítése és televí-
ziós szórakoztatás.

(111) 197.500 (151) 2009.05.21.
(210) M 05 00014 (220) 2005.01.05.
(732) Barsi Károly, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 197.501 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 03159 (220) 2008.10.09.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) COMPLEO
(511) 38 Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,

adatok, hang és video elektronikus levelezés, elektronikus adatát-
vitel, híranyag továbbítása, internetszolgáltatás, telefon, telefax,
digitális információszolgáltatás távközlési ügyekben.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten keresztül, számítógépi szoftver tervezé-
se.

(111) 197.502 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02984 (220) 2008.09.24.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor ügyvéd, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MACI
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111) 197.503 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02983 (220) 2008.09.24.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor ügyvéd, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZEBRA
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111) 197.504 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02842 (220) 2008.09.09.
(732) OMG Hungary Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Dux Veronika, Dux Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; internetalapú kutatás.

(111) 197.505 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02828 (220) 2008.09.09.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor ügyvéd, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGARITA
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111) 197.506 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02685 (220) 2008.08.25.
(732) Helmut Lingen Verlag GmbH & Co. KG, Köln (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok és szépségápolásra szolgáló kozmetikai ké-
szítmények, különösen samponok, tusfürdõk, testápoló habok,
fürdõkellékek; fogápoló szerek, különösen fogkrémek és fogke-
fék.

16 Nyomtatványok, különösen gyermekkönyvek; képességfej-
lesztõ és oktatóanyagok (kivéve a készülékeket).

21 Elektromos fogkefék.

29 Húskészítmények, különösen feldolgozott húskészítmé-
nyek („charcuterie”); baromfihús; tejkészítmények; burgonya-
szirmok.

30 Jégkrémek (fagylaltok); gyümölcsös rágógumik, felfújható
gyümölcsös rágógumik; gyümölcszselék, cukorkák, édességek,
nevezetesen állat formájú édességek; csokoládék.

32 Gyümölcslevek.

(111) 197.507 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02401 (220) 2008.07.21.
(732) Jeges Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata ügyvéd, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STARKIST
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.508 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02398 (220) 2008.07.23.
(732) Axa Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) Nyugdíjpajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, nyugdíj-folyósítási szolgál-

tatások.

(111) 197.509 (151) 2009.05.21.
(210) M 08 02397 (220) 2008.07.23.
(732) AXA Önkéntes Egészségpénztár, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) Egészségpajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, betegbiztosítás.

(111) 197.537 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 02395 (220) 2008.07.23.
(732) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) Pénzügyi pajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

(111) 197.538 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 02651 (220) 2008.08.19.
(732) Deutsche General Bau Építõipari és Tervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zsigmond ügyvéd, Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.539 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 02654 (220) 2008.08.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

M587

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám I. kötet, 2009.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 197.540 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 02655 (220) 2008.08.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

(111) 197.541 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 02656 (220) 2008.08.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

(111) 197.542 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03104 (220) 2008.10.06.
(732) Impact Leisure Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STAG REPUBLIC
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

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

(111) 197.543 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03105 (220) 2008.10.06.
(732) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 197.544 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03109 (220) 2008.10.06.
(732) Viewsonic Corporation, Walnut, California (US)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Vetítõgépek, televíziós készülékek, LCD televíziók, számí-
tógép-monitorok, LCD monitorok, monitorok, digitális képkere-
tek, hangszórók, webkamerák, MP3-lejátszók, MP4-lejátszók,
MP5-lejátszók, digitális televízió-vevõkészülék, fülhallgatóval
kombinált mikrofonok, számítógépek, billentyûzetek, notebook
számítógépek, televíziós jelátalakító berendezések, GPS (globá-
lis helymeghatározó rendszer) készülékek, mobiltelefonok,
DVD-lejátszók, internethez csatlakozó rádióvevõ készülékek,
számítógépes egerek, lapolvasó készülékek, elektronikus szótá-
rak, számítógépes programok, fényképezõgépek, digitális kame-
rák, DVD-író készülékek, rögzített számítógépprogramok, PDa
(kéziszámítógép) eszközök, elemek és akkumulátorok számító-
gépekhez, számítógéphez csatlakozó készülékek, órák (idõre-
gisztráló készülékek), számítógépes egéralátétek.

(111) 197.545 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03106 (220) 2008.10.06.
(732) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 197.546 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03301 (220) 2008.10.20.
(732) NOBA.HU Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.547 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03458 (220) 2008.11.06.
(732) Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., Budapest (HU)

M588

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám I. kötet, 2009.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.548 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03457 (220) 2008.11.06.
(732) Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) Pál András, Budapest

(541) ÖKOINDUSTRIA
(511) 35 Környezetvédelmi szakkiállítás; konferenciaszervezés;

környezetvédelmi technológiák, eljárások reklámozása.

(111) 197.549 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03453 (220) 2008.11.06.
(732) Kolonics Erika, Budapest (HU)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(541) Kolonics György
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 197.550 (151) 2009.05.27.
(210) M 08 03451 (220) 2008.11.06.
(732) Farkasné Lázár Ibolya, Mezõkövesd (HU)

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések.

(111) 197.552 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02932 (220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Hot Hot Super Respin
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(111) 197.553 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03092 (220) 2008.09.24.
(732) Syslogic Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Mónika ügyvéd, Budapest

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.554 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03091 (220) 2008.09.24.
(732) Syslogic Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Mónika ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.555 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03078 (220) 2008.10.02.
(732) Protour International Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WINTERTOUR
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.556 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03614 (220) 2008.11.20.
(732) Subnet Systems Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 42 Mûszaki, informatikai szolgáltatások.

(111) 197.557 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03415 (220) 2008.11.04.
(732) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ORgold
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.558 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03616 (220) 2008.11.20.
(732) Ingatlan Café Ingatlanügynöki és Szolgáltató, Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; online hirdetés; reklámanyagok; reklá-
mozás.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek; ingatlan-értékbecslés; ingatlanügynökség; lakásbérlet;
pénzügyi információ nyújtása; hitelügyintézés.

(111) 197.559 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03086 (220) 2008.10.02.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 197.560 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02931 (220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Leprechaun’s Gold
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(111) 197.561 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03431 (220) 2008.11.05.
(732) IKO Sales House Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Átlagon felül, a vonal alatt!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.562 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02923 (220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Cascading Reels
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(111) 197.563 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02902 (220) 2008.09.17.
(732) Faragó Tamás, Nagyréde (HU);

Hartmann Zoltán, Budapest (HU)

(541) ROCKÖZÖN
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.564 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02009 (220) 2008.06.17.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ONGLYZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(111) 197.565 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 03280 (220) 2008.10.17.
(732) Városliget Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) város a Ligetben
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 197.566 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02934 (220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Big Event
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(111) 197.567 (151) 2009.06.02.
(210) M 08 02904 (220) 2008.09.17.
(732) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

(541) NAPGYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

A rovat 131 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.419, 196.748,
196.752, 196.756, 196.833, 196.943, 197.279, 197.280, 197.303–
197.309, 197.315, 197.325, 197.326, 197.329, 197.356–197.359,
197.374–197.381, 197.383, 197.387–197.396, 197.402, 197.440–
197.462, 197.464, 197.465, 197.476–197.485, 197.487–197.509,
197.537–197.550, 197.552–197.567
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 120.349
(210) M 78 00689
(180) 2008.10.08

(111) 120.454
(210) M 78 00873
(180) 2008.10.29

(111) 120.518
(210) M 78 01002
(180) 2008.09.04

(111) 120.524
(210) M 78 01114
(180) 2008.10.21

(111) 120.768
(210) M 78 01544
(180) 2008.10.14

(111) 120.779
(210) M 78 01632
(180) 2008.10.27

(111) 120.802
(210) M 78 01577
(180) 2008.10.31

(111) 120.823
(210) M 78 01596
(180) 2008.10.04

(111) 121.048
(210) M 78 01455
(180) 2008.08.30

(111) 121.292
(210) M 78 01674
(180) 2008.10.18

(111) 121.293
(210) M 78 01678
(180) 2008.10.18

(111) 121.356
(210) M 78 01456
(180) 2008.08.30

(111) 121.380
(210) M 78 01624
(180) 2008.10.06

(111) 121.382
(210) M 78 01647
(180) 2008.10.11

(111) 121.383
(210) M 78 01648
(180) 2008.10.11

(111) 121.387
(210) M 78 01682
(180) 2008.10.18

(111) 121.394
(210) M 78 01713
(180) 2008.10.31

(111) 127.808
(210) M 88 02081
(180) 2008.10.03

(111) 127.809
(210) M 88 02108
(180) 2008.10.07

(111) 127.857
(210) M 88 01089
(180) 2008.10.05

(111) 127.858
(210) M 88 02094
(180) 2008.10.03

(111) 127.866
(210) M 88 02116
(180) 2008.10.12

(111) 127.869
(210) M 88 02140
(180) 2008.10.14

(111) 127.872
(210) M 88 02175
(180) 2008.10.20

(111) 127.873
(210) M 88 02176
(180) 2008.10.20

(111) 127.875
(210) M 88 02222
(180) 2008.10.25

(111) 127.880
(210) M 88 02234
(180) 2008.10.27
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(111) 127.881
(210) M 88 02236
(180) 2008.10.27

(111) 127.899
(210) M 88 02096
(180) 2008.10.06

(111) 127.900
(210) M 88 02105
(180) 2008.10.07

(111) 127.906
(210) M 88 02123
(180) 2008.10.13

(111) 127.916
(210) M 88 02166
(180) 2008.10.20

(111) 127.926
(210) M 88 02180
(180) 2008.10.20

(111) 127.932
(210) M 88 02226
(180) 2008.10.27

(111) 127.936
(210) M 88 02256
(180) 2008.10.28

(111) 155.224
(210) M 98 04031
(180) 2008.10.06

(111) 155.225
(210) M 98 04064
(180) 2008.10.08

(111) 155.226
(210) M 98 04032
(180) 2008.10.06

(111) 155.262
(210) M 98 04114
(180) 2008.10.09

(111) 155.677
(210) M 98 04356
(180) 2008.10.28

(111) 155.779
(210) M 98 04332
(180) 2008.10.27

(111) 155.872
(210) M 98 04285
(180) 2008.10.22

(111) 155.873
(210) M 98 04286
(180) 2008.10.22

(111) 155.875
(210) M 98 04324
(180) 2008.10.26

(111) 155.876
(210) M 98 04334
(180) 2008.10.27

(111) 155.877
(210) M 98 04071
(180) 2008.10.08

(111) 155.878
(210) M 98 04307
(180) 2008.10.26

(111) 155.879
(210) M 98 04388
(180) 2008.10.29

(111) 155.966
(210) M 98 04296
(180) 2008.10.22

(111) 155.969
(210) M 98 04297
(180) 2008.10.22

(111) 156.618
(210) M 98 04287
(180) 2008.10.22

(111) 156.624
(210) M 98 04394
(180) 2008.10.30

(111) 156.662
(210) M 98 04391
(180) 2008.10.30

(111) 156.790
(210) M 98 04011
(180) 2008.10.05

(111) 156.792
(210) M 98 04202
(180) 2008.10.19

(111) 156.811
(210) M 98 04070
(180) 2008.10.08

(111) 156.815
(210) M 98 04263
(180) 2008.10.21
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(111) 156.816
(210) M 98 04072
(180) 2008.10.08

(111) 156.827
(210) M 98 04153
(180) 2008.10.14

(111) 156.831
(210) M 98 04024
(180) 2008.10.06

(111) 156.860
(210) M 98 04140
(180) 2008.10.13

(111) 156.861
(210) M 98 04007
(180) 2008.10.05

(111) 156.862
(210) M 98 04274
(180) 2008.10.21

(111) 156.863
(210) M 98 04266
(180) 2008.10.21

(111) 157.125
(210) M 98 04333
(180) 2008.10.27

(111) 157.128
(210) M 98 04308
(180) 2008.10.26

(111) 157.130
(210) M 98 04309
(180) 2008.10.26

(111) 157.137
(210) M 98 04347
(180) 2008.10.27

(111) 157.138
(210) M 98 04331
(180) 2008.10.27

(111) 157.142
(210) M 98 04367
(180) 2008.10.28

(111) 157.143
(210) M 98 04365
(180) 2008.10.28

(111) 157.144
(210) M 98 04348
(180) 2008.10.27

(111) 157.150
(210) M 98 04302
(180) 2008.10.26

(111) 157.151
(210) M 98 04372
(180) 2008.10.29

(111) 157.152
(210) M 98 04362
(180) 2008.10.28

(111) 157.154
(210) M 98 04373
(180) 2008.10.29

(111) 157.155
(210) M 98 04374
(180) 2008.10.29

(111) 157.156
(210) M 98 04369
(180) 2008.10.28

(111) 157.157
(210) M 98 04363
(180) 2008.10.28

(111) 157.159
(210) M 98 04325
(180) 2008.10.26

(111) 157.163
(210) M 98 04343
(180) 2008.10.27

(111) 157.164
(210) M 98 04342
(180) 2008.10.27

(111) 157.167
(210) M 98 04335
(180) 2008.10.27

(111) 157.185
(210) M 98 04290
(180) 2008.10.22

(111) 157.189
(210) M 98 04299
(180) 2008.10.26

(111) 157.192
(210) M 98 04289
(180) 2008.10.22

(111) 157.193
(210) M 98 04301
(180) 2008.10.26
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(111) 157.196
(210) M 98 04340
(180) 2008.10.27

(111) 157.198
(210) M 98 04354
(180) 2008.10.27

(111) 157.200
(210) M 98 04288
(180) 2008.10.22

(111) 157.202
(210) M 98 04353
(180) 2008.10.27

(111) 157.204
(210) M 98 04329
(180) 2008.10.27

(111) 157.503
(210) M 98 04345
(180) 2008.10.27

(111) 157.706
(210) M 98 04275
(180) 2008.10.21

(111) 157.742
(210) M 98 04022
(180) 2008.10.06

(111) 157.743
(210) M 98 04021
(180) 2008.10.06

(111) 157.744
(210) M 98 04017
(180) 2008.10.05

(111) 157.745
(210) M 98 04195
(180) 2008.10.19

(111) 157.748
(210) M 98 04104
(180) 2008.10.09

(111) 157.764
(210) M 98 04201
(180) 2008.10.19

(111) 157.860
(210) M 98 04130
(180) 2008.10.12

(111) 157.869
(210) M 98 04111
(180) 2008.10.09

(111) 157.874
(210) M 98 04105
(180) 2008.10.09

(111) 157.875
(210) M 98 04112
(180) 2008.10.09

(111) 157.876
(210) M 98 04113
(180) 2008.10.09

(111) 158.014
(210) M 98 04089
(180) 2008.10.09

(111) 158.016
(210) M 98 04019
(180) 2008.10.06

(111) 158.017
(210) M 98 04276
(180) 2008.10.22

(111) 158.021
(210) M 98 04025
(180) 2008.10.06

(111) 158.022
(210) M 98 04079
(180) 2008.10.09

(111) 158.023
(210) M 98 04093
(180) 2008.10.09

(111) 158.026
(210) M 98 04096
(180) 2008.10.09

(111) 158.077
(210) M 98 04123
(180) 2008.10.09

(111) 158.078
(210) M 98 04097
(180) 2008.10.09

(111) 158.081
(210) M 98 04108
(180) 2008.10.09

(111) 158.082
(210) M 98 04109
(180) 2008.10.09

(111) 158.083
(210) M 98 04110
(180) 2008.10.09

M594

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám I. kötet, 2009.07.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.



(111) 158.088
(210) M 98 04095
(180) 2008.10.09

(111) 158.165
(210) M 98 04103
(180) 2008.10.09

(111) 158.166
(210) M 98 04102
(180) 2008.10.09

(111) 158.167
(210) M 98 04101
(180) 2008.10.09

(111) 158.168
(210) M 98 04100
(180) 2008.10.09

(111) 158.169
(210) M 98 04106
(180) 2008.10.09

(111) 158.174
(210) M 98 04054
(180) 2008.10.07

(111) 158.182
(210) M 98 04099
(180) 2008.10.09

(111) 158.183
(210) M 98 04107
(180) 2008.10.09

(111) 158.184
(210) M 98 04027
(180) 2008.10.06

(111) 158.252
(210) M 98 04321
(180) 2008.10.26

(111) 158.253
(210) M 98 04320
(180) 2008.10.26

(111) 158.261
(210) M 98 04408
(180) 2008.10.30

(111) 158.271
(210) M 98 04401
(180) 2008.10.30

(111) 158.272
(210) M 98 04392
(180) 2008.10.30

(111) 158.273
(210) M 98 04404
(180) 2008.10.30

(111) 158.279
(210) M 98 04375
(180) 2008.10.29

(111) 158.280
(210) M 98 04379
(180) 2008.10.29

(111) 158.281
(210) M 98 04385
(180) 2008.10.29

(111) 158.338
(210) M 98 03248
(180) 2008.10.14

(111) 158.341
(210) M 98 04033
(180) 2008.10.06

(111) 158.343
(210) M 98 04050
(180) 2008.10.07

(111) 158.346
(210) M 98 04026
(180) 2008.10.06

(111) 158.348
(210) M 98 04028
(180) 2008.10.06

(111) 158.349
(210) M 98 04047
(180) 2008.10.07

(111) 158.350
(210) M 98 04044
(180) 2008.10.07

(111) 158.352
(210) M 98 04165
(180) 2008.10.15

(111) 158.354
(210) M 98 04051
(180) 2008.10.07

(111) 158.362
(210) M 98 04402
(180) 2008.10.30

(111) 158.364
(210) M 98 04411
(180) 2008.10.30
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(111) 158.432
(210) M 98 04006
(180) 2008.10.05

(111) 158.433
(210) M 98 04058
(180) 2008.10.08

(111) 158.436
(210) M 98 04062
(180) 2008.10.08

(111) 158.439
(210) M 98 04060
(180) 2008.10.08

(111) 158.440
(210) M 98 04059
(180) 2008.10.08

(111) 158.441
(210) M 98 04061
(180) 2008.10.08

(111) 158.442
(210) M 98 04012
(180) 2008.10.05

(111) 158.444
(210) M 98 04010
(180) 2008.10.05

(111) 158.445
(210) M 98 04015
(180) 2008.10.05

(111) 158.452
(210) M 98 04092
(180) 2008.10.09

(111) 158.454
(210) M 98 04090
(180) 2008.10.09

(111) 158.586
(210) M 98 04049
(180) 2008.10.07

(111) 158.590
(210) M 98 04262
(180) 2008.10.20

(111) 158.591
(210) M 98 04048
(180) 2008.10.07

(111) 158.633
(210) M 98 04400
(180) 2008.10.30

(111) 158.641
(210) M 98 04406
(180) 2008.10.30

(111) 158.645
(210) M 98 04405
(180) 2008.10.30

(111) 158.734
(210) M 98 03386
(180) 2008.10.27

(111) 158.802
(210) M 98 04352
(180) 2008.10.27

(111) 158.805
(210) M 98 04351
(180) 2008.10.27

(111) 158.808
(210) M 98 04294
(180) 2008.10.22

(111) 159.049
(210) M 98 04126
(180) 2008.10.12

(111) 159.051
(210) M 98 04149
(180) 2008.10.14

(111) 159.053
(210) M 98 04139
(180) 2008.10.13

(111) 159.055
(210) M 98 03994
(180) 2008.10.02

(111) 159.057
(210) M 98 03993
(180) 2008.10.02

(111) 159.058
(210) M 98 03987
(180) 2008.10.02

(111) 159.060
(210) M 98 03982
(180) 2008.10.01

(111) 159.061
(210) M 98 03990
(180) 2008.10.02

(111) 159.062
(210) M 98 03992
(180) 2008.10.02
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(111) 159.063
(210) M 98 03991
(180) 2008.10.02

(111) 159.064
(210) M 98 04128
(180) 2008.10.12

(111) 159.065
(210) M 98 04152
(180) 2008.10.14

(111) 159.066
(210) M 98 03989
(180) 2008.10.02

(111) 159.073
(210) M 98 04158
(180) 2008.10.14

(111) 159.084
(210) M 98 03988
(180) 2008.10.02

(111) 159.101
(210) M 98 04036
(180) 2008.10.07

(111) 159.107
(210) M 98 04142
(180) 2008.10.13

(111) 159.231
(210) M 98 04377
(180) 2008.10.29

(111) 159.453
(210) M 98 04240
(180) 2008.10.20

(111) 159.454
(210) M 98 04127
(180) 2008.10.12

(111) 159.459
(210) M 98 04018
(180) 2008.10.06

(111) 159.461
(210) M 98 04148
(180) 2008.10.14

(111) 159.465
(210) M 98 04241
(180) 2008.10.20

(111) 159.467
(210) M 98 03974
(180) 2008.10.01

(111) 159.468
(210) M 98 04226
(180) 2008.10.19

(111) 159.469
(210) M 98 04225
(180) 2008.10.19

(111) 159.470
(210) M 98 04224
(180) 2008.10.19

(111) 159.471
(210) M 98 04223
(180) 2008.10.19

(111) 159.473
(210) M 98 04245
(180) 2008.10.20

(111) 159.475
(210) M 98 04227
(180) 2008.10.19

(111) 159.500
(210) M 98 04235
(180) 2008.10.20

(111) 159.501
(210) M 98 03981
(180) 2008.10.01

(111) 159.502
(210) M 98 03980
(180) 2008.10.01

(111) 159.564
(210) M 98 04410
(180) 2008.10.30

(111) 159.714
(210) M 98 03985
(180) 2008.10.02

(111) 159.715
(210) M 98 04267
(180) 2008.10.21

(111) 159.717
(210) M 98 04170
(180) 2008.10.15

(111) 159.720
(210) M 98 04200
(180) 2008.10.19

(111) 159.725
(210) M 98 04218
(180) 2008.10.19
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(111) 159.731
(210) M 98 04254
(180) 2008.10.20

(111) 159.733
(210) M 98 04222
(180) 2008.10.19

(111) 159.738
(210) M 98 04261
(180) 2008.10.20

(111) 159.740
(210) M 98 04271
(180) 2008.10.21

(111) 159.742
(210) M 98 04272
(180) 2008.10.21

(111) 159.749
(210) M 98 04257
(180) 2008.10.20

(111) 159.751
(210) M 98 04256
(180) 2008.10.20

(111) 159.752
(210) M 98 04260
(180) 2008.10.20

(111) 159.753
(210) M 98 04258
(180) 2008.10.20

(111) 159.927
(210) M 98 04187
(180) 2008.10.16

(111) 159.928
(210) M 98 04193
(180) 2008.10.16

(111) 159.929
(210) M 98 04183
(180) 2008.10.16

(111) 160.014
(210) M 98 04219
(180) 2008.10.19

(111) 160.015
(210) M 98 04166
(180) 2008.10.15

(111) 160.018
(210) M 98 04198
(180) 2008.10.19

(111) 160.024
(210) M 98 04220
(180) 2008.10.19

(111) 160.053
(210) M 98 04221
(180) 2008.10.19

(111) 160.270
(210) M 98 04244
(180) 2008.10.20

(111) 160.272
(210) M 98 04243
(180) 2008.10.20

(111) 160.432
(210) M 98 04184
(180) 2008.10.16

(111) 160.433
(210) M 98 04197
(180) 2008.10.19

(111) 160.573
(210) M 98 04346
(180) 2008.10.27

(111) 160.613
(210) M 98 04168
(180) 2008.10.15

(111) 160.618
(210) M 98 04199
(180) 2008.10.19

(111) 160.700
(210) M 98 04035
(180) 2008.10.07

(111) 160.818
(210) M 98 04188
(180) 2008.10.16

(111) 161.190
(210) M 98 04053
(180) 2008.10.07

(111) 161.358
(210) M 98 04277
(180) 2008.10.22

(111) 161.712
(210) M 98 04162
(180) 2008.10.15

(111) 161.979
(210) M 98 04270
(180) 2008.10.21
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(111) 162.345
(210) M 98 04189
(180) 2008.10.16

(111) 164.001
(210) M 98 03997
(180) 2008.10.02

(111) 164.004
(210) M 98 04009
(180) 2008.10.05

(111) 164.007
(210) M 98 04133
(180) 2008.10.12

(111) 164.040
(210) M 98 04206
(180) 2008.10.19

(111) 164.041
(210) M 98 04237
(180) 2008.10.20

(111) 165.511
(210) M 98 04016
(180) 2008.10.05

(111) 174.230
(210) M 98 04205
(180) 2008.10.19

A rovat 245 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 190.225
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111) 192.370
(732) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(111) 194.795
(732) Ali Csaba, Gyöngyös (HU)

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(111) 114.470
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 120.824
(732) Ciech Spólka Akcyjna, Varsó (PL)

(111) 121.049
(732) KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)

(111) 121.523
(732) Unisys Corporation, Blue Bell, Pennsylvania (US)

(111) 122.083
(732) Kobe Steel Ltd., Kobe (JP)

(111) 122.229
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom Lane,

Hull (GB)

(111) 122.312
(732) Avdel UK Limited, Mundells, Welwyn Garden City,

Hertfordshire (GB)

(111) 122.315
(732) Avdel UK Limited, Mundells, Welwyn Garden City,

Hertfordshire (GB)

(111) 128.134
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)

(111) 128.712
(732) UFO Contemporary, Inc., New York, N.Y. (US)

(111) 128.713
(732) UFO Contemporary, Inc., New York, N.Y. (US)

(111) 128.975
(732) Barton & Guestier S.A.S., Blanquefort (FR)

(111) 128.996
(732) Umbro International Limited, Cheadle, Cheshire (GB)

(111) 129.057
(732) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka (JP)

(111) 129.187
(732) Asahi Chemical MFG. Co. Ltd., Osaka (JP)

(111) 157.126
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 157.194
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 157.195
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 157.785
(732) The Cartoon Network, Inc. (Delaware államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia (US)

(111) 158.308
(732) VITABIOTICS LIMITED, Wembley, Middlesex (GB)

(111) 158.310
(732) VITABIOTICS LIMITED, Wembley, Middlesex (GB)

(111) 159.263
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, Libourne (FR)

(111) 159.269
(732) Browns Canyon Corporation, New Castle, Delaware (US)

(111) 159.404
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 159.620
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(111) 160.027
(732) ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kecel (HU)

(111) 160.315
(732) Igloo Products Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),

Katy (US)

(111) 160.488
(732) Cargill, Incorporated, Wayzata, Minnesota (US)

(111) 160.544
(732) La Superquimica S.A., Barcelona (ES)

(111) 160.661
(732) MARS INCORPORATED , McLEAN, Virginia (US)

(111) 160.769
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)

(111) 160.803
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)
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(111) 160.829
(732) SUZUKEN CO., Ltd, Higashi-ku, Nagoya (JP)

(111) 160.988
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 161.175
(732) DÉR Építõ és Szigetelõ Bt., Orosháza (HU)

(111) 161.318
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 162.113
(732) Motorola, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),

Schaumburg, Illinois (US)

(111) 162.336
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 162.389
(732) Corbis Corporation (Nevada állam törvényei szerint bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 162.565
(732) WM Wrigley Jr. Company, Illinois (US)

(111) 162.583
(732) FedEx Office and Print Services, Inc., Dallas, Texas (US)

(111) 163.114
(732) KING DAMPER INDUSTRIAL CO., LTD., Taipei Hsien,

Taiwan, R.O.C. (TW)

(111) 163.175
(732) Marchon Eyewear, Inc. (New York állam törvényei szerint

mûködõ cég), Melville, New York (US)

(111) 163.205
(732) Cushman & Wakefield, Inc. (New York államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 163.656
(732) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

(111) 163.704
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 164.896
(732) Bayer CropScience Inc., Research Triangle Park,

North Carolina (US)

(111) 165.149
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 165.150
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 165.152
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 165.153
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 169.812
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 170.582
(732) Kandu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 176.141
(732) Kandu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 176.142
(732) Kandu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 176.158
(732) Kandu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 179.274
(732) Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha, also trading as

The Sailor Pen Co., Ltd., Tokió (JP)

A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 126.325
(732) Elsõ Magyar Gyümölcsfeldolgozó és Gyümölcslégyártó Zrt.,

Érsekhalma (HU)

(111) 129.322
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 129.322
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 129.322
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 133.497
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 135.125
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 135.125
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 135.125
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 141.735
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 149.237
(732) Elsõ Magyar Gyümölcsfeldolgozó és Gyümölcslégyártó Zrt.,

Érsekhalma (HU)

(111) 149.814
(732) Neenah Paper Inc., Delaware, Alpharetta Georgia (US)

(111) 152.104
(732) Gláser Tamás, Budapest (HU)

(111) 155.678
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 155.678
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 155.678
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 155.679
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 155.679
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 155.679
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.027
(732) ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kecel (HU)

(111) 160.106
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.106
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.106
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.107
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.107
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 160.107
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 161.301
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 162.389
(732) Corbis Corporation (Nevada állam törvényei szerint bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 163.114
(732) KING DAMPER INDUSTRIAL CO., LTD., Taipei Hsien,

Taiwan, R.O.C. (TW)

(111) 165.078
(732) Malomsoki József, Budapest (HU)

(111) 167.161
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 167.161
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 167.161
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 167.165
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 167.165
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)
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(111) 167.165
(732) Belron Hungary Kft. - Zug branch, Zug (CH)

(111) 168.556
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 168.556
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 168.556
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 174.754
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 174.755
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 176.418
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 178.599
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 180.623
(732) Helmond Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 181.512
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.518
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.520
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.714
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.717
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.721
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.727
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.815
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.816
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.818
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.833
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 183.381
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 183.385
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 183.386
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 186.101
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 186.101
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

(111) 186.101
(732) Belron Hungary Kft. - Zug Branch, Zug (CH)

A rovat 60 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 114.470
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 120.221
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 139.345
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.267
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 144.348
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 149.897
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.620
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(111) 160.315
(732) Igloo Products Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),

Katy (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 160.544

(732) La Superquimica S.A., Barcelona (ES)

(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 163.530

(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,
Szentes (HU)

(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 166.003

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.005

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.007

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.009

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.010

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.011

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.625

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.627

(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)

(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 168.226

(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 175.066

(732) CENTER INVEST Építõipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.209
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.747
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 188.972
(732) HUNGERIT Élelmiszeripari és Baromfifeldolgozó Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 192.568
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 194.404
(732) Exide Technologies S.A., Poznan (PL)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 194.750
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 194.751
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 195.621
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 195.622
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 195.932
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 30 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 114.470
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 144.267
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 144.348
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)
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(111) 159.547
(732) Hajtómû-, Gépelem- és Alkatrészgyár Kft., Budapest (HU)

(111) 160.315
(732) Igloo Products Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),

Katy (US)

(111) 160.544
(732) La Superquimica S.A., Barcelona (ES)

(111) 163.530
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 175.066
(732) CENTER INVEST Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 184.747
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 188.972
(732) HUNGERIT Élelmiszeripari és Baromfifeldolgozó Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 192.568
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)

(111) 194.404
(732) Exide Technologies S.A., Poznan (PL)

(111) 194.599
(732) Nagy Sándor Dénes, Budapest (HU)

(111) 194.750
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 194.751
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 195.621
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)

(111) 195.622
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)

(111) 195.932
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)

A rovat 18 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 121.049
(732) KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)

(111) 121.669
(732) Polimeri Europa UK Limited, Hythe, Southampton (GB)

(111) 139.345
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 144.267
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 144.348
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 147.037
(732) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield,

Massachusetts (US)

(111) 148.041
(732) Prima Maroni Termelõi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 148.042
(732) Prima Maroni Termelõi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 148.656
(732) VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, Berlin (DE)

(111) 149.897
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 153.077
(732) Samsonite Corporation, Mansfield, Massachusetts (US)

(111) 153.466
(732) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield,

Massachusetts (US)

(111) 158.980
(732) AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.018
(732) AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.620
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(111) 160.315
(732) Igloo Products Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),

Katy (US)

(111) 163.088
(732) Biró Attila Imre, Ercsi (HU)

(111) 166.003
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

M605

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám I. kötet, 2009.07.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.



(111) 166.005
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.007
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.009
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.010
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.011
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.625
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 166.627
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 168.226
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 171.545
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 173.339
(732) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield,

Massachusetts (US)

(111) 175.066
(732) CENTER INVEST Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 175.925
(732) AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 184.209
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 184.747
(732) SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 191.154
(732) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 34%, Bábolna (HU);

Bábolna Zrt. 33%, Bábolna (HU);
IKR Zrt. 33%, Bábolna (HU)

(111) 191.824
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 193.015
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)

(111) 194.404
(732) Exide Technologies S.A., Poznan (PL)

A rovat 36 db közlést tartalmaz.
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