
(210) M 06 03722 (220) 2006.11.14.
(731) DEXIUM Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Debrecen Fórum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció.

36 Ingatlanok, különösen irodák és üzlethelységek bérbeadása;
ingatlanok üzemeltetése, kezelése.

(210) M 07 00974 (220) 2007.03.23.
(731) Hit Gyülekezete, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Tibor, Budapest

(541) HIT TV
(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 áruelosztóberendezések 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.

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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

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

(210) M 07 02355 (220) 2007.06.28.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZÖLDSÉGKOSÁR
(511) 29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gom-

bák (tartósított, szárított vagy fõtt), levesek, zöldséglevek fõzés-
hez, paradicsomlé fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöld-
ségsaláták, zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagy szárí-
tott; étkezési olajok és zsírok; leves készítmények; levesek, leves
koncentrátumok, húsleves, leveskockák, erõleves, húslevesekhez
(táptalajhoz) készítmények, levesek.

30 Keményítõtartalmú termékek étkezéshez; húspuhító szerek
háztartási használatra; gabonafélék, gabonakészítmények; szó-
szok; szója szósz; ketchup; fûszerek, fûszerkeverékek, fûszeres

mártások, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), aromatizá-
ló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ételízesítõ (fûszer),
ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk; ízesítõszerek, salátaöntetek,
majonéz; só, mustár; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek süté-
séhez, fõzéséhez.

(210) M 08 01771 (220) 2008.05.27.
(731) Jádi Németh Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Jádi Németh Andrea, Budapest

(541) Your legal key to Hungary
(511) 45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 08 01810 (220) 2008.05.29.
(731) Guaber S.r.l., Funo (IT)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BARÁTSÁGOS VÉDELEM
(511) 5 Inszekticidek, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egész-

ségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; bébi-
ételek; tapaszok, sebkötözõ-anyagok fogtömõ-anyagok és fogá-
szati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek, készítmények férgek ir-
tására gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtók (herbicidek).

9 Villamos berendezések inszekticid készítmény párologtatá-
sára; tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fényké-
pészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérõ, jelzõ, ellenõrzõ
(felügyeleti), biztonsági (mentõ) és oktatási célokat szolgáló ké-
szülékek és berendezések, hang- vagy képfelvevõ- átvivõ- vagy
automata árusítógépek és érme bedobásával mûködõ berendezé-
sek gépezete; regisztráló kasszák (pénztárgépek), számológépek
és adatfeldolgozó berendezések, tûzoltókészülékek.

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

(210) M 08 02750 (220) 2008.09.01.
(731) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORATION, Orlando,

Florida (US)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT
(511) 37 Repülõgépek, légi jármûvek és azok alkatrészei, szerelvé-

nyei, berendezései, valamint repülõterek üzembehelyezése, javí-
tása és karbantartása; jármûvek karbantartásához szükséges be-
rendezések bérbeadása; repülõgépmotorok és repülõgéptörzsek
karbantartása; repüléselektronikai berendezések felszerelése és
javítása; repülõgépmotorok átvizsgálása, nagyjavítása; repülõgé-
pek navigációs berendezéseinek, kommunikációs rendszereinek
és a fülke szórakoztató elektronikai berendezéseinek felszerelése,
gépjármûvek karbantartása; földi kisegítõ berendezések karban-
tartása; repülés területén nyújtott üzemeltetõi szolgáltatások.

39 Szállítás; csomagolás, tárolás és ládákba rakás; áruszállítás;
üzemanyagtöltõ szolgáltatások; jármûvek feltöltése; poggyász és
teheráru kezelése és szállítása; fuvarozás; légi navigáció és forga-
lomirányítás; repülõgépek bérbeadása; áruk szállításhoz történõ
összegyûjtése; futárszolgálat; utaskísérõ szolgáltatások; jármû-
vek felújítása/helyreállítása és vontatása/mentése; jármûvek, re-
pülõgépek, repülõgép berendezések és repülõtéri berendezések
tesztelése/ellenõrzése; árufeladás, berakodás és kirakodás;
poggyászkezelés; autó és gépjármû parkolás; parkolóhelyekkel
kapcsolatos szolgáltatások; szállítások ütemezése és foglalással
kapcsolatos szolgáltatások; utasok és áruk földi szállítása; repülõ-
téri tolószékes közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatások; gépko-
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csik bérbeadása repülõtereken valamint fix telephelyeken történõ
üzemeltetéssel; hangárok bérbeadása; téves helyre továbbított
poggyászok kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatások.

42 Repülési tesztek elvégzése; repülõgépek irányításának biz-
tonsági ellenõrzése; repülõgépek felügyelete; sugárhajtómûvek
tesztelése; repülõgépek üzemanyag berendezéseinek minõségel-
lenõrzése.

43 Terület és létesítmények biztosítása repülõtér várócsarnoka-
iban az utasok és személyzet részére, étel- és italellátás, szálláshe-
lyek biztosítása.

(210) M 08 02848 (220) 1997.01.17.
(731) Focus Magazin Verlag GmbH, München (DE)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FOCUS
(511) 9 Minden típusú, gép által olvasható adathordozó, amely tar-

talmaz információt és szoftvert, és amelyet csak a szórakoztatás és
hírközlés területére kiterjedõ tartalommal árusítanak; programo-
zott floppy lemezek, ROM videó kazetták, kompakt lemezek és
csip lemezek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, könyvek,
poszterek, öntapadós címkék, naptárak, fényképek, írógépek és
irodai cikkek, nevezetesen nem elektromos irodai felszerelések,
íróeszközök, golyóstollak, töltõtollak, nevelési és oktatási eszkö-
zök modellek és audiovizuális jelek formájában is.

41 Digitális és analóg rögzítõ hordozók kiadása, pl. kulturális,
tudományos, sport, ipari, ill. mûszaki információkkal.

42 Szolgáltatások aktualizálása (naprakész állapotba hozása),
ideértve CD-ROM-ok aktualizálására vonatkozó szolgáltatáso-
kat; kiadó szolgáltatásai.

(210) M 08 02910 (220) 2008.09.18.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(541) startpage.hu
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 08 03438 (220) 2008.11.05.
(731) Bizart Consulting Kft., Budapest (HU)

(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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 03720 (220) 2008.12.03.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr (HU)

(546)

(511) 9 Mobiltelefon-tartó (például gépkocsiban, vagy asztalon el-
helyezhetõ tartó); mobiltelefon-kiegészítõk (például telefon-vé-
dõburkolat).

(210) M 08 03765 (220) 2008.12.09.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 08 03857 (220) 2008.12.16.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ökogreen
(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.

(210) M 08 03909 (220) 2008.12.19.
(731) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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

(210) M 09 00005 (220) 2009.01.06.
(731) Konik Pizza Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, élesztó, só, sütõporok,
mustár, fûszeres mártások, fûszerek.

(210) M 09 00009 (220) 2009.01.06.
(731) Budapest-Pocket Guide Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(541) POCKET GUIDE
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

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

(210) M 09 00159 (220) 2009.01.21.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) „Mr. és Mrs.”
(511) 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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 00314 (220) 2009.02.04.
(731) Angyal Ákos, Dunakeszi (HU)
(740) dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 00437 (220) 2009.02.18.
(731) Kiss János Ferenc, Budapest (HU);

Sipos József, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 00625 (220) 2009.03.10.
(731) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Aszalt kókuszdió; bab, tartósított; borsó, tartósított; burgo-
nyaszirom; csemegeuborka; datolya; dió, feldolgozott; dzsemek;
gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzer-
vek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított;

kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár; lencse, tartósított;
mandula, darált; mazsola; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompü-
ré; savanyú káposzta; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgo-
nya, chips; szárított zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkon-
zervek; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöld-
ségsaláták; zselék, étkezési.

30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt;
bors; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabona-
készítmény); dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez
(ehetõ-); fahéj (fûszer); fûszerek; fûszerek, ízesítõk; fûszerkeve-
rék; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; jeges tea; ka-
kaó; kekszek; ketchup (szósz); kétszersültek, kekszek; kukorica,
darált; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma ét-
kezési használatra; lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; majo-
néz; malomipari termékek; mustár; mustárliszt; müzli; paprika,
õrölt (ételízesítõ); paradicsomszósz; pattogatott kukorica; pudin-
gok; rizs; salátaöntetek; sáfrány (ételízesítõ); snack ételek (gabo-
na alapú-); snack ételek (rízs alapú-); sós kekszek; sütésre szolgá-
ló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; sütõpor; sütõszóda
(szódabikarbóna sütési célokra); szegfûszeg (fûszer); szerecsen-
dió; szójaliszt; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); árpa,
hántolt; árpa, porrá tört; árpaliszt; édesítõszerek (természetes-);
élesztõ ételekhez; ételízesítõ (fûszer); tea; tea alapú italok; zab
hántolt/tisztított; zabdara; zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.

32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes aperiti-
fek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcski-
vonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alma-
bor, alkoholmentes; eszenciák italok elõállításához; gyümölcsle-
vek gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készít-
mények italok elõállításához; készítmények likõrök elõállításá-
hoz; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; méz
alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek (italok); pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek (italok);
szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz; ször-
pök limonádékhoz; termékek ásványvizek elõállításához; termé-
kek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok); zöldséglevek
(italok).

(210) M 09 00655 (220) 2009.03.12.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 09 00662 (220) 2009.03.13.
(731) Vinoticum Kft., Üröm (HU)

(546)

(511) 44 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbarlang üzemelteté-
se, sóterápia szolgáltatás.

(210) M 09 00676 (220) 2009.03.16.
(731) Meggle Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

(541) Landly
(511) 30 Vajjal, édes fûszeres vajjal, zöldfûszeres vajjal, fokhagymás

vajjal, vajszósszal, vajkrémmel, tej-alapú krémekkel, sajt-
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szósszal, sajtkrémmel és zöldség-alapú szójakrémmel megszórt
vagy megkent kenyér és péksütemények; baguette-ek és zöldfû-
szervajas baguette-ek; tésztafélék és cukrászati termékek; az elõ-
zõ termékek mélyhûtött vagy sütést igénylõ formában is; szószok
(fûszerek).

(210) M 09 00706 (220) 2009.03.18.
(731) Szabó István, Budapest (HU)

(541) PANDORA’S BOX
(511) 9 Zenei hangfelvételek, mûsoros felvételek, magnó kazetták,

zenei felvételeket és dalszövegeket tartalmazó CD lemezek és
CD-ROM-ok; zenés szórakoztató mûsoros videoszalagok, zenés
szórakoztató mûsoros DVD-ék; zenés szórakoztató mûsoros
Blu-Ray lemezek.
41 Szórakoztatás, zenekar (együttes) által bemutatott élõ elõ-
adások formájában.

(210) M 09 00729 (220) 2009.03.19.
(731) Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos kommunikációs és távközlési berendezések és
készülékek; elektromos kommunikációs és távközlési berendezé-
sek és készülékek hang, zene, élõhang, képek, fényképek, szöve-
gek, e-mailek, adatok, videók, rádió, televízió vagy játékok felvé-
telére tárolására, szerkesztésére, átvitelére, másolására, lejátszá-
sára és megjelenítésére; számítógép szoftverek; letölthetõ számí-
tógép szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadványok; celluláris-
vagy mobiltelefonok; celluláris- vagy mobiltelefonok, melyek
képesek a telefon általános jellemzõin túl számos más módon
funkcionálni, névleg képesek fényképezõgépként mûködni, azon-
nali üzenetküldésre, multimédiás üzenetküldések lebonyolításá-
ra, az e-mail alkalmazások elérésére és e-mailen történõ kommu-
nikációra internetelérésre és az azon keresztül történõ kommuni-
kálásra, helyi hálózatok vagy magán számítógép-hálózatok eléré-
sére és az azokon keresztül történõ kommunikálásra, adatok eléré-
sére és azok továbbítására, képesek rádióként mûködni, zene fel-
vételére lejátszására, továbbítására, fogadására és/vagy kezelésé-
re, hang vagy élõhang felvételére, lejátszására, továbbítására, fo-
gadására, szerkesztésére, és/vagy kezelésére, videók felvételére,
lejátszására, továbbítására, fogadására, szerkesztésére, és/vagy
kezelésére, fényképek vagy képek készítésére, megjelenítésére,
továbbítására, fogadására, és/vagy kezelésére, ábrák vagy képek
feltöltésére, megjelenítésére, továbbítására, fogadására, szerkesz-
tésére, és/vagy kezelésére, elektronikus játékokkal való játékra,
fényképek és szövegek internetes újságokra vagy web-jegyzetek-
re, más néven blogokra való feltöltésére, naptár és kapcsolatok in-
formációinak kezelésére, valamint személyes digitális asszistens-
ként (Personal Digital Assistant) való mûködésre képes mobil
nyomtatás végrehajtására, mûholdas navigációra, városok elekt-
ronikus ismertetõjének megjelenítésére, számítógép-távirányító-
ként való mûködésre és multimédiás bemutatók lejátszására,
és/vagy videók, hangok és/vagy adatok weboldalakra történõ to-
vábbítására; celluláris vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos letölt-
hetõ elektronikus használati útmutatók; kártyák személyi számí-
tógépekhez, melyek lehetõvé teszik számítógépek és laptopok ve-
zeték nélküli csatlakozását e-mail alkalmazásokhoz, az internet-
hez, helyi hálózatokhoz vagy magán számítógép-hálózatokhoz,
valamint az ezekkel történõ kommunikációt; celluláris vagy mo-
biltelefonokkal kapcsolatos letölthetõ számítógépes szoftveral-
kalmazások; interneten keresztül számítógépekre és celluláris
vagy mobiltelefonokra letölthetõ csengõhangok, ábrák, játékok,
hang- és videoclipek; csak celluláris vagy mobiltelefonokkal
használható kamerák; készülékek, melyek lehetõvé teszik cellulá-
ris vagy mobiltelefonokról képek megjelenítését televíziókészü-
lékeken, képernyõkön vagy számítógép monitorokon; készülé-

kek, melyek lehetõvé teszik celluláris vagy mobiltelefonokról
hangok lejátszását sztereó rendszereken keresztül; hangszórók
zenék vagy hangok hallgatására celluláris vagy mobiltelefonok-
ról; erõsítõ és hangszóró rendszerek kombinációja zenék vagy
hangok hallgatására celluláris vagy mobiltelefonokról; rádió-
adók; csak celluláris vagy mobiltelefonon használható számítógé-
pes játékok; celluláris vagy mobiltelefonok kiegészítõi fejhallga-
tók formájában és készülékek a kéz nélküli telefonhasználathoz;
celluláris vagy mobiltelefonok kiegészítõi, úgymint töltõk, ak-
kumlátorok, tokok, védõk, tartók, dokkoló állványok, és kábelek;
és nyomtatott áramköri kártyák.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások celluláris vagy mobiltelefo-
nok, csak celluláris vagy mobiltelefonokkal használható kiegészí-
tõk, és celluláris vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos számítógé-
pes szoftveralkalmazások területén; online kiskereskedelmi szol-
gáltatások celluláris vagy mobiltelefonok, celluláris vagy mobil-
telefonokhoz tartozó kiegészítõk, csengõhangok, játékok, zenék,
képernyõvédõk, háttérképek, területén, és számítógépes szoftver-
alkalmazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz; ügyfélszolgálat
celluláris vagy mobiltelefonok, csak celluláris vagy mobiltelefo-
nokhoz használható kiegészítõk, és számítógépes szoftveralkal-
mazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz területén; online vá-
sárterek üzemeltetése elsõsorban használt celluláris vagy mobil-
telefonokkal és kiegészítõkkel és ilyen telefonokhoz tartozó al-
kalmazásokkal kapcsolatban.

38 Távközlési szolgáltatások; az elõbb említett szolgáltatások-
hoz kapcsolódó tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs szol-
gáltatások; távközlési szolgáltatások hangok, képek, ábrák, vide-
ók és adatjelek továbbításának formájában, melyet az internet és a
vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek és cellulá-
ris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként; hangok, ké-
pek, ábrák, videók és adatjelek továbbítása celluláris vagy mobil-
telefonok személyre szabása vagy bõvítése céljából, melyet az in-
ternet és a vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek
és celluláris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként;
távközlési szolgáltatások, névleg weboldalak biztosítása, melyek
lehetõvé teszik hangok, képek, ábrák, és videojelek továbbítását a
weboldalra, ahol ezek a jelek szerkeszthetõk, majd továbbíthatók
számítógépekre és celluláris vagy mobiltelefonokra; tájékoztatás
hívási díjazási tervekkel és mások szolgáltatásaival kapcsolatban
celluláris vagy mobiltelefonok területén; hozzáférés biztosítása
elektronikus játékokhoz az interneten és celluláris vagy mobilte-
lefonokon keresztül játék és/vagy játékok letöltése céljából; hoz-
záférés biztosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefono-
kon keresztül csengõhangokhoz és zenéhez, a csengõhangok és
zene hallgatásának és/vagy letöltésének céljából; hozzáférés biz-
tosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefonokon keresz-
tül képernyökímélõkhöz és háttérképekhez, a képernyõvédõk és
háttérképek megtekintése és/vagy letöltése céljából; online fóru-
mok biztosítása számítógép felhasználók üzeneteinek továbbítá-
sára celluláris vagy mobiltelefonokkal és kiegészítõkkel és az
ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolatban; linkek biztosítása
mások weboldalaihoz celluláris vagy mobiltelefonok és kiegészí-
tõk és az ilyen telefonok alkalmazásainak területén.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szóra-
koztatás sportrendezvények, tornák és versenyek formájában;
szórakoztatás teniszversenyek formájában; szórakoztatás labda-
rúgótornák formájában; szórakoztatás elsõsorban sportesemé-
nyek bemutatói különösen a tenisz módosított formája, éjszakai
szórakozóhelyeken vagy éjszakai szórakozóhelyek stílusában ki-
alakított helyeken éjszakai mûsorok keretében játszva, ezek az
események a teniszt éjszakai szórakozóhelyek mûsoraként mutat-
ják be, a játékot gyorsan, sötétben, ultraibolya (UV) fény alatt
játszva fény- és zene-show, elsõsorban divatbemutatók és lemez-
lovas elõadások kíséretében; szórakoztatás, névleg nem letölthetõ
elektronikus játékok, csengõhangok, zenés mûsorok, képernyõ-
védõk és háttérképek megjelenítése mobil kommunikációs eszkö-
zökön, egy globális számítógép-hálózaton és vezeték nélküli há-
lózatokon keresztül; szórakoztatás egyedi elektronikus szemé-
lyek vagy karikatúrák készítésével kapcsolatos versenyek lebo-
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nyolítása formájában; online folyóiratok, névleg web jegyzetek
(más néven blogok), elsõdlegesen celluláris vagy mobiltelefo-
nokkal és kiegészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival
kapcsolatos témákban; hírek, tájékoztatás, kommentár és fényké-
pes vagy videó tartalom celluláris vagy mobiltelefonokkal és
kiegészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolat-
ban.

(210) M 09 00780 (220) 2009.03.24.
(731) Rüppel Anja, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00781 (220) 2009.03.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 09 00801 (220) 2009.03.25.
(731) Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktõ (HU)
(740) dr. Kelemen László András, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi

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.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.

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

(210) M 09 00804 (220) 2009.03.26.
(731) Szellmann Tamás, Budapest (HU)

(541) Fusion Excel
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.

(210) M 09 00807 (220) 2009.03.26.
(731) Csabainé Bartos Erika, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek.
28 Játékok, játékszerek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás.

(210) M 09 00823 (220) 2009.03.26.
(731) Metáll-Print Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TextProf
(511) 9 Számítástechnikai eszközök, különösen mobiltelefonokra,

PDA-kra; személyi kommunikációs eszközök; elektronikus adat-
hordozók, tárak; mágneses adathordozók; CD, DVD termékek;
szoftvertermékek.
16 Könyvek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, idetartozó tervezõi
és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver és szoftver
tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00831 (220) 2009.03.27.
(731) Thermonia Bt., Miskolc (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltószerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
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tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátlók és fakonzerváló
szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 00832 (220) 2009.03.27.
(731) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, reklámozás és kereskedelmi
célú szolgáltatások, eladási propaganda, üzletszervezési és üzlet-
vezetési tanácsadás, kereskedelmi információs ügynökségek,
marketing szolgáltatások, a háztartásban használatos elektromos
eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügy-
nökségek és szolgáltatások, a háztartásban használatos elektro-
mos gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügy-
nökségek és szolgáltatások, a háztartásban használatos elektro-
mos fûtõeszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedel-
mi ügynökségek és szolgáltatások, konyhai kézi eszközökkel és
felszerelésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szol-
gáltatások, kézi szerszámokkal kapcsolatos kereskedelmi ügy-
nökségek és szolgáltatások fényképészeti eszközökkel és beren-
dezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgálta-
tások, akkumulátorokkal és elemekkel kapcsolatos kereskedelmi
ügynökségek és szolgáltatások, távközlési eszközökkel és felsze-
relésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatá-
sok, fürdõkádakkal kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és
szolgáltatások, fûtõ- és hûtõgépekkel és berendezésekkel kapcso-
latos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, napkollekto-
rokkal (fûtõ) kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgálta-
tások, fémmegmunkáló gépekkel és eszközökkel kapcsolatos ke-
reskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, fûnyírógépekkel kap-
csolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, kerti szer-
zámokkal és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynök-
ségek és szolgáltatások, konyhai kézi szerszámokkal és felszere-
lésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatá-
sok, irodai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereske-
delmi ügynökségek és szolgáltatások, pénzkiadó automatákkal
kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, elekt-
romos gépekkel, berendezésekkel és ezek alkatrészeivel kapcso-
latos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, biztonsági
berendezésekkel, eszközökkel és ezek alkatrészeivel kapcsolatos
kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, kenõolajjal kapcso-
latos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások.

(210) M 09 00914 (220) 2009.04.06.
(731) Eucalyptus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Petz László, Simon & Petz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónemûk, cipõk, dzsekik, felsõkabátok, felöltõk, felsõru-
házat, fürdõruhák, hurkolt/kötött áruk, ingek, kabátok, kesztyûk
(ruházat), készruhák, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötöttá-
ruk, mellények, mûvésznyakkendõk, nadrágok, nõi ruhák, nyak-
kendõk nyaksálak, gallérvédõk, parkák, pizsamák, pólók, pulóve-
rek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sálak, sporttrikók, strandruhák,
svájcisapkák, barettek, szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõr-
mék, tarka selyemkendõk, tartók, térdnadrágok, vállkendõk,
nyakkendõk vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(210) M 09 00931 (220) 2009.04.07.
(731) Magyar Vízépítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán ügyvéd, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00950 (220) 2009.04.08.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) „Szavo.Több mint tisztaság”
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 09 00952 (220) 2009.04.08.
(731) F-LINE Systems Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Kertész László, Dr. Kertész László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Lakatok, zárak fémbõl, nem elektromos, ajtózárak fémbõl,
páncélszekrények, reteszek, reteszek, kallantyúk fémbõl, tolózá-
rak, tolózárak (lapos).

9 Ajtózárak, elektromos; zárak, elektromos.

(210) M 09 00955 (220) 2009.04.08.
(731) Start Autó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök és ezek alkat-
részei.
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(210) M 09 00957 (220) 2009.04.08.
(731) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy 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.

(210) M 09 00958 (220) 2009.04.08.
(731) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy 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.

(210) M 09 00959 (220) 2009.04.08.
(731) BORSODI SÖRGYÁR ZRT., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mûsoros kép- és vagy hanghordozók, kompakt kazetták,
CD-k, DVD-k.
32 Sörök; ásványvizek, üdítõitalok.
41 Nevelés és szórakozatás; sport- és kulturális rendezvények,
különösen zenei rendezvények, fesztiválok; televízió és rádió
mûsorok.

(210) M 09 00960 (220) 2009.04.08.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mûsoros kép- és vagy hanghordozók, kompakt kazetták,
CD-k, DVD-k.

32 Sörök; ásványvizek, üdítõitalok.

41 Nevelés és szórakozatás; sport- és kulturális rendezvények,
különösen zenei rendezvények, fesztiválok; televízió és rádió
mûsorok.

(210) M 09 00961 (220) 2009.04.08.
(731) Japan Tobacco Inc., Tokyo 105-8422 (JP)
(300) 2008734566 2008.10.31. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ESSENTIAL
(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-

retta dohány, pipadohány, dohány sodráshoz, bagó, „snus”-do-
hány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari termékek kü-
lön vagy dohánnyal együtt, amelyeket nem orvosi vagy gyógyá-
szati célra alkalmaznak; tubák; dohányipari cikkek, beleértve
nedvszívó papírból készült dohányzacskót; gáztartály gázöngyúj-
tó számára; nem nemesfémbõl készült dohánytartó; dohányzacs-
kó; cigaretta papír, cigaretta papír tömb; nem nemesfémbõl ké-
szült szivar- és cigarettadoboz; nem nemesfémbõl készült gyufás-
doboz; tûzkõ; pipadohány, beleértve a cigaretta dohányt; pipatar-
tó; pipatisztító; nem nemesfémbõl készült szivar- vagy cigaretta
szopóka; cigaretta parázs; sárga borostyánból készült szivar- vagy
cigaretta szopóka; cigaretta szipka; cigaretta sodró zsebkészülék;
nem nemesfémbõl készült hamutálca; nem nemesfémbõl készült
szivar- vagy cigaretta doboz; cigaretta szûrõ; szivarvágó; nem
nemesfémbõl készült gyufatartó; nem nemesfémbõl készült tubák
doboz; öngyújtó; gyufa.

(210) M 09 00962 (220) 2009.04.08.
(731) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

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).

(210) M 09 00965 (220) 2009.04.09.
(731) Horizont Ingatlanforgalmazó Kereskedõház Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 09 00972 (220) 2009.04.09.
(731) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György, Budaörs

(546)

(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.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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.

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.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00973 (220) 2009.04.09.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,
egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

(210) M 09 00974 (220) 2009.04.09.
(731) Creatív Center Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Fényképészet.

(210) M 09 00975 (220) 2009.04.09.
(731) Creatív Center Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése; informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámügynöksé-
gek, hirdetõ ügynökségek.

(210) M 09 00977 (220) 2009.04.07.
(731) BOSS Clinic Fogászati Kft. 100%, Sopron (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 00987 (220) 2009.04.09.
(731) Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)

(546)

(511) 30 Fûszerek; fûszerek, ízesítõk.
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(210) M 09 00990 (220) 2009.04.09.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,

London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TITANIUM
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohány termékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási cikkek.

(210) M 09 00992 (220) 2009.04.10.
(731) Klement Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Szentirmai Endre, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) JAN
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 00997 (220) 2009.04.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MONTEXAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 00998 (220) 2009.04.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) RISTIDIC
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 00999 (220) 2009.04.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) LATAPRES
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 01000 (220) 2009.04.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) SPOXIMUN
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 01001 (220) 2009.04.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) NUCLAZOL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 01007 (220) 2009.04.10.
(731) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 01067 (220) 2009.04.16.
(731) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Zrt., Budapest (HU)

(541) MUTASD MIT TUDSZ!
(511) 32 Sörök, üdítõk, ásványvizek.

35 Hirdetés.

(210) M 09 01129 (220) 2009.04.16.
(731) SILVER KIADÓ Kiadói, Média- és Tartalomszolgáltató,

Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) La femme
(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

(210) M 09 01132 (220) 2009.04.20.
(731) B.I.L. Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek.

(210) M 09 01141 (220) 2009.04.20.
(731) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz; oxigénnel dúsított víz; ízesített víz; teák; termé-
szetes ásványvíz alapú italok.
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(210) M 09 01142 (220) 2009.04.20.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz.

(210) M 09 01143 (220) 2009.04.21.
(731) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (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.

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

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

(210) M 09 01155 (220) 2009.04.21.
(731) I.D.C. Holding a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édességek, sütemények, ostyák.

(210) M 09 01158 (220) 2009.04.22.
(731) MediMOM Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Molnárné dr. Szandtner Krisztina, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(210) M 09 01160 (220) 2009.04.22.
(731) Németh Péter, Budapest (HU)

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

tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú kiállítások, múzeu-
mi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], alkotómûhelyek szer-
vezése és lebonyolítása, egészség(védõ) klubok [kondícionálás]
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, filmgyártás, gya-
korlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási
tárgyú információk, on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása számítógépes háló-
zatból, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok ren-
dezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása
szórakoztatás.

(210) M 09 01163 (220) 2009.04.23.
(731) Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) pick-pack
(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 01164 (220) 2009.04.23.
(731) Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vectorgard plus
(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 01165 (220) 2009.04.23.
(731) Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vectorgard
(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.
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(210) M 09 01176 (220) 2000.12.11.
(731) Reber Holding GmbH & Co. KG, Bad Reichenhall (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) MOZART
(511) 30 Tészták, sütemények, csokoládés termékek és édességek.

(210) M 09 01186 (220) 2009.04.23.
(731) Profoam Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) Viscofeel
(511) 20 Matracok; fejpárnák.

(210) M 09 01188 (220) 2009.04.23.
(731) Kem-Consulting Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, liszt és más gabonakészítmények,
kenyér és péksütemények, cukrászsütemények, továbbá palacsin-
ták; piskóták; pizzák; szendvicsek; tésztafélék; pudingok; majo-
néz; szószok; fagylaltok; fûszerek; kukoricatermékek; szusi; cso-
koládék.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing,
valamint rendezvényszervezés; és kereskedelmi hálózat mûköd-
tetése.

(210) M 09 01194 (220) 2009.04.23.
(731) NR Video Bt., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 01197 (220) 2009.04.23.
(731) Kürti Gábor, Penc (HU);

Kovács Gujdó Zsolt, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 01198 (220) 2009.04.22.
(731) Terék Bútorszalon Kft., Nagykáta (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(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.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; bútorokkal, lakberendezési tárgyakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

(210) M 09 01199 (220) 2009.04.24.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

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

(210) M 09 01202 (220) 2009.04.24.
(731) WParts Autóalkatrész Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök és ezek alkat-
részei.

(210) M 09 01211 (220) 2009.04.24.
(731) Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Hitelkártya szolgáltatások.

(210) M 09 01213 (220) 2009.04.24.
(731) Cott Beverages Limited (Anglia törvényei szerint mûködõ

vállalat), Kegworth, Derby (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok és izotóniás italok.

(210) M 09 01243 (220) 2009.04.27.
(731) MED-ART 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)
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(511) 41 Akadémiák (oktatás); eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; fordítói szolgáltatások; konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolí-
tása; könyvkiadás; oktatás; szemináriumok rendezése és vezeté-
se.

(210) M 09 01283 (220) 2009.04.30.
(731) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

(541) BOXER
(511) 31 Tápanyag állatok számára; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-

toknak.

(210) M 09 01317 (220) 2009.05.04.
(731) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AEROZONE LOGISTICS PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(210) M 09 01318 (220) 2009.05.04.
(731) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(210) M 09 01319 (220) 2009.05.04.
(731) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OZONE BUSINESS PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(210) M 09 01320 (220) 2009.05.04.
(731) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(210) M 09 01367 (220) 2009.05.08.
(731) Hegyiné Havasi Valéria, Balatonszepezd (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, tájékoztatás, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, hirdetési hely kölcsönzése, hir-
detések levélben megrendelve, internetes hirdetési felület, rek-
lámszövegek publikálása.

38 Távközlés; információs szolgáltatások; elektronikus levele-
zés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével, üzenetek küldése; számítógép terminálok közötti összeköt-
tetések; közösségi portál.

44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszi-
chológus szolgáltatásai; higiéniai és szépségápolási szolgáltatá-
sok; kertészeti szolgáltatások.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, gyászszertartások, ham-
vasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése.

(210) M 09 01368 (220) 2009.05.08.
(731) Lorkamill Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Marketingtervezés, tanácsadás, brand építés, piackutatás,
hirdetés- és reklámtervezés, reklámszöveg szerkesztése, outsour-
cing szolgáltatások.

42 Forma-, termék-, csomagolás-, grafika-, arculattervezés,
ipari formatervezés, mûszaki tervezés, mûszaki tanulmányok ké-
szítése, belsõépítészet, weboldalak tervezése, alkotása és fenntar-
tása.
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(210) M 09 01374 (220) 2009.05.08.
(731) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 01376 (220) 2009.05.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) GYEREKERÕ
(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).

(210) M 09 01377 (220) 2009.05.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) PERLES DE VISAGE
(511) 3 Bõrregenáló olajkapszula, naturkozmetikum.

(210) M 09 01390 (220) 2009.05.08.
(731) Modern Defendo Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 01394 (220) 2009.05.11.
(731) Erko Kereskedelmi Társaság Kft., Budapest (HU)

(541) RAISER
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 09 01395 (220) 2009.05.11.
(731) Melicher Cecília, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szilvási Lívia, Szílvási Lívia Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, szemináriumok rendezése és vezetése, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása.

(210) M 09 01400 (220) 2009.05.11.
(731) Wien Energie GmbH, Wien (HU)
(740) dr. Sashegyi Nóra ügyvéd, Sashegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Energia (villamos-).

39 Energiaellátás, mégpedig energia - különösen áram, gáz és
távhõ - raktározása, átadása (szállítása) és elosztása; az energiael-
látás harmadik személyek részére történõ átengedése.

40 Energiatermelés, különösen áram, gáz és távhõ termelése;
mellék- és hulladéktermékek feldolgozása és újrahasznosítása.

(210) M 09 01402 (220) 2009.05.12.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01409 (220) 2009.05.12.
(731) Dankó Ferenc, Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 01415 (220) 2009.05.12.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SAMSUNG UVENDING
(511) 9 Árusító automata; számítógépek, számítógépes monitorok.

(210) M 09 01420 (220) 2009.05.13.
(731) Albagips Exim Kft., Sárkeresztes (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) ALBABLOKK
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01424 (220) 2009.05.13.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NE TÖRJ LE
(511) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikumok; hajápo-

lók; készítmények a bõr, a fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápo-
lására és szépítésére; hajformázó termékek; hajszínezõ, színeltá-
volító, és hajfestõ készítmények.

(210) M 09 01432 (220) 2009.05.14.
(731) Ventino Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(541) RHINOVIB
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek;

csontrezgést keltõ eszközök az arcüregek vizsgálatára és a légúti
betegségek kezelésére.

(210) M 09 01448 (220) 2009.05.15.
(731) Unicus Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01523 (220) 2009.05.22.
(731) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Építõanyagok fémbõl; építõelemek fémbõl; tetõfedések
(fémbõl); tetõfedõanyagok fémbõl.

19 Tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõcsatornák,
ereszcsatornák, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tetõ-
sarok csatornák, nem fémbõl.

(210) M 09 01524 (220) 2009.05.22.
(731) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építési tárgyú információk; építmények lebontása; tetõfedõ
munkák.

(210) M 09 01525 (220) 2009.05.22.
(731) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építési tárgyú információk; építmények lebontása; tetõfedõ
munkák.

(210) M 09 01528 (220) 2009.05.21.
(731) Wellmed Kft, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01568 (220) 2009.05.27.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PLABAXY
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati használatra.

(210) M 09 01581 (220) 2009.05.28.
(731) Szirányiné Hermán Petra, Solymár (HU);

Hermán Kinga, Budapest (HU);
Hermán Noémi, Solymár (HU);
Hermán Levente, Solymár (HU);
Hermán Beáta, Solymár (HU)

(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Alsónemûk, babakelengyék, fehérnemûk, felsõruházati cik-
kek, fürdõköpenyek, ingek, kesztyûk, kezeslábasok, kötött-szö-
vött áruk, nadrágok, pólyák textilbõl, ruhanemûk, sapkák, zoknik,
harisnyák.

(210) M 09 01594 (220) 2009.05.29.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(546)

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

(210) M 09 01595 (220) 2009.05.29.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(210) M 09 01596 (220) 2009.05.29.
(731) EXTREME DIGITAL ZRT., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(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 tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

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

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

(210) M 09 01597 (220) 2009.05.29.
(731) Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)

(541) SCHUMACHER
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 01600 (220) 2009.05.29.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NELA
(511) 3 Szappanok; illóolajok; fürdõ és zuhanyozó készítmények,

bõrápoló készítmények, bõrápoló olajok, krémek és oldatok; bo-
rotválkozó készítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; napvédõ és ön-
barnító készítmények; kozmetikai szerek; smink és smink eltávo-
lító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; hintõpor ;
vatta, vatta rudacskák; kozmetikai lapok és kendõk; elõnedvesí-
tett vagy impregnált tisztító lapok, kendõk vagy törlõkendõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.

(210) M 09 01602 (220) 2009.05.28.
(731) dr. Palkó Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Imre Zoltán, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01605 (220) 2009.06.02.
(731) Szentkirályi Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) VERONIKA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok.

(210) M 09 01615 (220) 2009.06.02.
(731) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HELL RACING TEAM
(511) 41 Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenysé-

gek; szórakoztatás.

(210) M 09 01619 (220) 2009.06.02.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Tara
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
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tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 01620 (220) 2009.06.02.
(731) Aka Alföld Koncessziós Autópálya Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autópálya építés
és karbantartás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; különösen építési tanácsadó szolgálat, építészet, építé-
szeti tervkészítés, földmérés, földtani szakvélemények, geológiai
kutatások, geológiai szakvélemények, földtani kutatások, mérnö-
ki szakértõi munkák, tervtanulmányok (ügyintézés nélkül); autó-
pálya üzemeltetés és fenntartás, valamint ezekhez kapcsolódó
mindazon szolgáltatások, amelyek ebbe az áruosztályba tartoz-
nak.

(210) M 09 01635 (220) 2009.06.04.
(731) Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
(740) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AQUITAS
(511) 32 Ásványvizek, szódavizek, vizek [italok], alkoholmentes ita-

lok, szénsavas italok, limonádék, termékek ásványvizek elõállítá-
sához, termékek szénsavas vizek elõállításához.

(210) M 09 01701 (220) 2009.06.15.
(731) Szõke Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

(541) KABANOS
(511) 29 Hentesáruk, felvágottak.

(210) M 09 01917 (220) 2009.06.30.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAYLETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02031 (220) 2009.07.10.
(731) LEO PHARMA A/S, 2750 Ballerup (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XAMAOL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02039 (220) 2009.07.13.
(731) Fodor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; különösen papírtermékek higié-
niai célú felhasználásra.

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

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

A rovat 123 db közlést tartalmaz.
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(111) 197.905 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 01826 (220) 2009.06.23.
(732) Csemege-Match Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., 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;
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.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.921 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 01861 (220) 2009.06.25.
(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Törökbálint DEPO (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Das bewusste Plus
(511) 5 Egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra, bébiételek; vitaminok és ásványi anyagok; alkohol-
mentes, szénsavmentes gyümölcsízû italok vitaminokkal dúsítva;
vitaminitalok; diétás ételek és italok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), gyümölcskocsonyák (zselék), kompótok; tej és tejtermé-
kek; tejtermékek, elsõsorban savanyított tejtermékek, joghurt ké-
szítmények, kefirkészítmények, írókészítmények, tejszínhab-ké-
szítmények; szárított tejtermékek táplálkozási célokra, tejsavóké-
szítmények (beleértve italokat is) táplálkozási célokra; túrókészít-
mények, vegyes tejitalok, félzsíros tejtermékek, vaj, sajt; tojások,
fõként tejbõl és zöldségproteinbõl készített vegyes proteinkészít-
mények táplálkozási célokra; étkezési olajok és zsírok, fõként tej-
bõl és zöldségzsiradékból készített vegyes zsírtartalmú készítmé-
nyek táplálkozási célokra, fõként tejbõl savanyított tejbõl,
joghurtból, kefirbõl, íróból, tejszínbõl, tejsavóból, savanyútejbõl,
túróból, vajból és/vagy friss sajtból készített pudingok és krémek.
30 Magalapú rudak; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szá-
gó, kávépótlószerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz-
szirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fû-
szerek; jég; gabona és gabonakészítmények; gabonakészítmé-
nyek cukorral és mézzel bevonva emberi fogyasztásra; snack ru-
dak; müzli és müzlikészítmények; snack ételek; rizstorta és rizs-
bõl készült sütemények; sütemények és péksütemények; lisztek
és alapanyagok lisztekhez; ízesített és ízesítés nélküli rizsalapú
snack ételek; ízesített és ízesítés nélküli gabonaalapú snack éte-
lek; magból készült sütemények, gabonarudak és gabonakészít-
mények emberi fogyasztásra; kekszek (nem állatok részére); só
tartalmú ételek; rágógumik, édességek, gumicukrok, nyalókák,
édesgyökér, pasztillák; cukrászsütemények, karamella (cukor-
kák), leheletfrissítõ cukorkák és pasztillák; a 30. osztályba
tartozó, szõlõcukorból készült vagy szõlõcukrot tartalmazó
készítmények táplálkozási célokra vagy alapanyagként ételekben
vagy alkoholmentes italokban.
32 Italok, nevezetesen ivóvíz, ízesített vizek, ásványvizek és
szénsavas vizek; és más alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõ-
italok, energiaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcs-
levek; szörpök, koncentrátumok és porok italok készítéséhez ne-
vezetesen ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas vizek, üdítõ-
italok, energiaitalok, sportitalok; gyümölcsitalok és gyümölcsle-
vek; szõlõcukorból készült vagy szõlõcukrot tartalmazó italok.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.905, 197.921
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(111) 197.275 (151) 2009.05.06.
(210) M 08 00065 (220) 2008.01.11.
(732) Just 4 Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUST 4
(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 Albumok; atlaszok; bélyegzõk [pecsétek]; bélyegzõk, pe-
csétek; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; fényképek;
folyóiratok; katalógusok; kézikönyvek; könyvek; magazinok, re-
vük [idõszaki lapok]; matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok;
nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
újságok; zászók papírból.

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

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

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

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

(111) 197.343 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03321 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.

35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.344 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03323 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.345 (151) 2009.05.05.
(210) M 06 03324 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(541) KARÁT
(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-

lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 197.486 (151) 2009.05.19.
(210) M 08 03728 (220) 2008.12.03.
(732) MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRIMULIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

10 Inhalációs készülékek.

(111) 197.551 (151) 2009.06.11.
(210) M 06 00116 (220) 2006.01.12.
(732) Állás-Pont Iskolaszövetkezet, Pécs (HU)

(541) Állás-Pont
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógé-
pes programozás.

(111) 197.594 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 00763 (220) 2008.03.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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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) 197.595 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 00766 (220) 2008.03.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 197.596 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02225 (220) 2008.07.08.
(732) UFS Net Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 197.597 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02526 (220) 2008.08.07.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (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.

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

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

(111) 197.598 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03163 (220) 2008.10.09.
(732) REN-DEPO Egészségügyi, Kereskedelmi és Szakipari

Szolgáló Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Betegszállítás.

(111) 197.599 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03502 (220) 2008.11.10.
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.600 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03503 (220) 2008.11.10.
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.601 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03646 (220) 2008.11.26.
(732) Credit Union Hungary Kft., Gyõr (HU)
(740) Krebsz Katalin, Black & White Media Film Kft., Budapest

(546)

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

(111) 197.602 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03647 (220) 2008.11.26.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
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(546)

(511) 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, szerszámok
(géprészek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(111) 197.603 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03648 (220) 2008.11.26.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 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, szerszámok
(géprészek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció. irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(111) 197.604 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02985 (220) 2008.09.24.
(732) Boros István, Budapest (HU)
(740) dr. Herskovics Zsuzsa, Budapest

(541) EDUCATIO CULINARTIST
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevé-

kenységek.

(111) 197.605 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02991 (220) 2008.09.24.
(732) DEVA Concept LLC., Lower Level, New York (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEVA
(511) 3 Hajápoló termékek, nevezetesen hajápoló készítmények,

hajtisztító készítmények, hajformáló készítmények, hajpakolá-
sok, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajzselék, hajhab,
hajszárítók, hajcsavarók, hajfakító készítmények, hajgyengítõ ké-
szítmények, hajvilágosító készítmények, hajkiegyenesítõk.

(111) 197.606 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02831 (220) 2008.09.09.
(732) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(541) V-klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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) 197.607 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 02833 (220) 2008.09.09.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,

egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

(111) 197.608 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03157 (220) 2008.10.09.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 197.609 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03160 (220) 2008.10.09.
(732) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(541) PLATÁN
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.610 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03161 (220) 2008.10.09.
(732) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 197.611 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03337 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) SeptoDetox
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(111) 197.612 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03345 (220) 2008.10.27.
(732) Hajdu Zsolt, Szentendre (HU)
(740) dr. Puskás Attila T., Dr. Puskás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SIGNO
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.613 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03339 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Sono-CoolAir
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
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(111) 197.614 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03340 (220) 2008.10.27.
(732) Eger Otthon Ingatlanforgalmazó Kft., Eger (HU)

(541) Otthon Bróker
(511) 36 Ingatlanügynökségek.

(111) 197.615 (151) 2009.06.08.
(210) M 08 03497 (220) 2008.11.11.
(732) Monopost Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás, nyomdai szolgáltatások.

(111) 197.625 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00185 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EREXESIL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.626 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00183 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) NOETRIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.627 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00182 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) ZORZIX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.628 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03398 (220) 2008.11.03.
(732) Gál Roland, Villány (HU)
(740) dr. Pap Gábor, Bodnár Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) JÉGSZER
(511) 33 Borok.

(111) 197.629 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03258 (220) 2008.10.16.
(732) Aktív Hotels International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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.

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.

(111) 197.630 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03259 (220) 2008.10.16.
(732) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.
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.

(111) 197.631 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03383 (220) 2008.11.03.
(732) Yu Modell Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónad-
rágok (rövid), alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz,
bodyk, bõrruházat, cipõk, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék,
egyenruhák, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fûzõk, gabardin, gallérok, harisnyanadrágok, hur-
kolt/kötött áruk, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok,
kabátok, kamásnik, kesztyûk, kezeslábasok, készruhák, kombi-
nék, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények, kötöttáruk, láb-
belik, levehetõ gallérok, matrózblúzok, melegítõk, szvetterek,
mellények, melltartók, munkaruhák, munkaköpeny, mûbõr ruhá-
zat, nadrágok, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
övek, papucsok, parkák, pelerinek, pizsamák, pólók, pulóverek,
ruhazsebek, ruházat, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
spárgatalpú vászonlábbelik, sporttrikók, strandruhák, szoknyák,
szõrmebéléses kabátok, szõrmék, tarka selyemkendõk, tartók
[nadrághoz], térdnadrágok, tornaruházat, ujjatlan kesztyû, vízhat-
lan ruházat, zoknik.
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(111) 197.632 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03072 (220) 2008.10.01.
(732) Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány 40%,

Budapest (HU);
KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 60%,
Budapest (HU)

(740) dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 197.633 (151) 2009.06.09.
(210) M 02 00181 (220) 2002.01.17.
(732) OCEAN-EARTH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bánkuti Beáta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.656 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03681 (220) 2008.12.01.
(732) Lakó Csaba, Gyõr (HU);

Bahattin Koc, 2351 Wr. Neudorf (AT)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza & Társa Ügyvédi és

Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.658 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03552 (220) 2008.11.14.
(732) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) RAFALE
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 197.659 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03551 (220) 2008.11.14.
(732) Novro Bt., Birján (HU)

(546)

(511) 29 Májpástétom, szalonna, hentesáruk.

(111) 197.660 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03053 (220) 2008.09.30.
(732) Szûcs Róbert, Budapest (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) 197.661 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02598 (220) 2008.08.13.
(732) Dalex Süti Kft., Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 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.
35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 30. osztályba tar-
tozó áruk vonatkozásában.

(111) 197.662 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02138 (220) 2008.06.19.
(732) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) Egy sejtben a jövõ
(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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.663 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03582 (220) 2008.11.17.
(732) SzigmaSzervíz Üzleti Kockázatelemzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenység támogatására szolgáló informati-
kai alkalmazásokhoz.
35 Üzletviteli tanácsadás, különösen intergrált kockázatfelmé-
rési és kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos szakértõi
tevékenység.
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41 Szakmai képzés, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos oktatási és képzési
tevékenység.

(111) 197.664 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03238 (220) 2008.10.15.
(732) AXA Société Anonyme á Directoire et Conseil de

Surveillance, 75008 Paris (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek/üzletvezetés, kereskedelmi/üzleti
adminisztráció, üzleti tanácsadás, üzleti információ, felvilágosí-
tás és tájékoztatás.

36 Biztosítás; személyes biztosítás, életbiztosítás; hozzátarto-
zó életbiztosítása; tûz-, baleset- és teljes körû kockázati biztosítás;
viszontbiztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; takarékpénztári
szolgáltatások; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; befektetési
alapok, pénzügyi értékelések és becslések; pénzügyi befektetési
konzultáció/tanácsadás, pénzügyi analízis; portfóliómenedzs-
ment, pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások; be-
fektetési és kölcsön/közös tõke, banki/pénzintézeti szolgáltatá-
sok, adósságbehajtás; ingatlanügyletek, ingatlanok értékelése és
értékbecslése, ingatlanügyletekkel kapcsolatos konzultáció/ta-
nácsadás, ingatlanbefektetések, ingatlankezelés/gazdálkodás, in-
gatlanügynökségek, ingatlanok bérlete/bérbeadása.

(111) 197.665 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03583 (220) 2008.11.17.
(732) Whirlpool S.A., Sao Paulo, Bazilia (ES)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EMBRACO
(511) 7 Hermetikus kompresszorok hûtési célokra; alkatrészek, ré-

szek, szerelvények és részegységek ezekhez; légmentesen lezárt
egységek és kondenzációs egységek (hûtõberendezésekhez való
típusok), alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezek-
hez.

(111) 197.667 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03063 (220) 2008.09.30.
(732) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mérlegek, elektromos háztartási eszközök.

10 Lázmérõk, vérnyomásmérõk.

11 Cumisüveg és bébiétel-melegítõk, cumisüveg-sterilizáló.

(111) 197.668 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02889 (220) 2008.09.15.
(732) EDGE Communications Kommunikációs Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva, Dr. Lõcsei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.669 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03379 (220) 2008.10.31.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsadon Péter, Budapest

(541) CIB
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 197.670 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03372 (220) 2007.04.18.
(732) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) MALVIN
(511) 5 Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 197.671 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03572 (220) 2008.11.17.
(732) Lakatos Katalin, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy László Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Marketing-managing tevékenység, reklámozás és ügyletek.
41 Kiállítások, bemutatók, kiadói tevékenység, oktatás, kép-
zés, továbbképzés-szervezés.

(111) 197.672 (151) 2009.06.15.
(210) M 06 03605 (220) 2006.11.03.
(732) Szigeti Ildikó, Budapest (HU);

Steven Oakes, Budapest (HU);
dr. Andrásofszky Enikõ, Siófok (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése.

(111) 197.673 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03378 (220) 2008.10.31.
(732) Reklám Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor ügyvéd, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

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

nisztráció; irodai munkák.
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(111) 197.674 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03566 (220) 2008.11.17.
(732) Török Lajos, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, gépjármû-vezetõi oktatás.

(111) 197.675 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02739 (220) 2008.08.29.
(732) Horváth Gézáné, Pogány (HU);

Spengler László, Pécs-Somogy (HU);
Hideg István, Szentlászló (HU);
Horváth Géza, Pogány (HU)

(541) Pécsi Szelepesek Túramotor Klub
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.676 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03574 (220) 2008.11.17.
(732) EmpireClinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Méhes László, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 197.677 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03052 (220) 2008.09.30.
(732) Szûcs Róbert, Budapest (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.
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) 197.678 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03695 (220) 2008.12.02.
(732) Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.679 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02137 (220) 2008.06.19.
(732) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) 4duh.hu
(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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 197.680 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 02741 (220) 2008.08.29.
(732) Fitness Factory Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.681 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03058 (220) 2008.09.30.
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) TUC ennél jobbat?
(511) 29 Különösen burgonyából készített ízesített vagy eredeti sós

vagy édes snackek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
30 Kenyér, kétszersültek (édes vagy sós), ostyák, palacsinták,
sütemények, tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont
és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban. Édes vagy sós ét-
vágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából.

(111) 197.688 (151) 2009.06.17.
(210) M 07 02969 (220) 2007.08.29.
(732) dr. Lefter Mantse, Budapest (HU)

(541) ATLANTIK
(511) 44 Hajbeültetés, hajátültetés.

(111) 197.689 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 00121 (220) 2008.01.17.
(732) Ortoprofil Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó

és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Gyógyászati segédeszközök; alsó végtag protézisek külön-
bözõ aktivitási fokozatokban; felsõ végtag protézisek; alsó és fel-
sõ végtag protézisek; szilikonprotézisek, epitézisek; mûanyag és
textilfûzõk; ortopéd gyógycipõk; talpbetétek.
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35 Ortézisek (alsó és felsõ végtag, törzs, nyaki); kerekes székek
(manuális, aktív, elektromos); rehabilitációs eszközök; mozgást
segítõ eszközök; vérnyomás-, vércukormérõk; nem végtag proté-
zisek; kényelmi eszközök; egészségvédõ termékek; otthon ápolá-
si termékek; antidecubitus termékek forgalmazása.
37 Gyógyászati segédeszközök javítása: kerekes székek javítá-
sa; végtagprotézisek javítása.
44 Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; otthonápolási
eszközök kölcsönzése.

(111) 197.690 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 01009 (220) 2008.03.20.
(732) Zóna Média Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

(111) 197.691 (151) 2009.06.17.
(210) M 09 00254 (220) 2009.01.30.
(732) Buda Projekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU);
Buda Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.692 (151) 2009.06.17.
(210) M 09 00255 (220) 2009.01.30.
(732) Buda Apartman Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.693 (151) 2009.06.17.
(210) M 05 04105 (220) 2005.12.21.
(732) ARKON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ingatlan.com
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketingszolgáltatások; ke-

reskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzeletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; az interneten vagy más elektro-
nikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.
42 Számítógép-programozás, különösen az interneten vagy
más elektronikus médián keresztüli adatbázis-kezelésre szolgáló
programokhoz; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés ér-
tékesítése; webhoszting szolgáltatások.

(111) 197.694 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02379 (220) 2008.07.22.
(732) Vinczéné Simon Zsuzsanna, Kunmadaras (HU)
(740) dr. Vincze Gyula, Szolnok

(541) KUNBEREKI
(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-
anyag állatok számára; maláta.

(111) 197.695 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02390 (220) 2008.07.22.
(732) FOODLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 197.696 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02982 (220) 2008.09.23.
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LILAC
(511) 34 Dohány feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-

rettázáshoz használt dohány, pipadohány, kézzel csavart cigaret-
tához használt dohány, rágható dohány; cigaretta, szivar, szivar-
ka; dohányként használt anyagok külön vagy a dohányba keverve,
amelyek egyike sem használatos orvosi vagy gyógyászati célra; a
34. osztályba tartozó dohányzási cikkek; cigarettapapír, szivarka-
hüvely és gyufa.

(111) 197.697 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03332 (220) 2008.10.22.
(732) Juki Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 7 Varrógépek és azok 7. áruosztályba tartozó részei és kiegé-
szítõi.

26 Varrógéptûk.

(111) 197.747 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03862 (220) 2008.12.16.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SZÁMLÁVAL MILLIÓKÉRT
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrászolások, poszterek, papíripari cikkek, brosú-
rák, vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák,
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 197.748 (151) 2009.06.25.
(210) M 09 00215 (220) 2009.01.28.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.749 (151) 2009.06.25.
(210) M 09 00216 (220) 2009.01.28.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) OMMADAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.750 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03108 (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 akkumlátorok számítógé-
pekhez, számítógéphez csatlakoztatható készülékek, óra (idõre-
gisztráló készülékek), számítógépes egéralátétek.

(111) 197.751 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03115 (220) 2008.10.06.
(732) ORSERA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 197.752 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03304 (220) 2008.10.20.
(732) Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 197.753 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03306 (220) 2008.10.20.
(732) INTER-NETT 2000 Kft., Mór (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.754 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03625 (220) 2008.11.21.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Amerikai receptúra alapján gyártott szendvicskenyér.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.755 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03629 (220) 2008.11.21.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
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(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 197.756 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03446 (220) 2008.11.06.
(732) PartyGaming IA Limited, Hamilton (BM)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, játékok, szórakoztatások és versenyek szervezé-
se, interaktív, komputerizált, online játék-, szórakoztatási-, verse-
nyeztetési szolgáltatások.
42 Szoftvertervezés, -fejlesztés, weboldalak tervezése és fenn-
tartása mások számára, online szoftver- és komputeres játék szol-
gáltatás, adatbanki szolgáltatás.

(111) 197.757 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03449 (220) 2008.11.06.
(732) CC Comfort, Communications Kft., Budapest (HU)
(740) Némethy Nóra, Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, elektronikus
desktop kiadói tevékenység, élõ elõadások bemutatása, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, hangfelvételek kölcsönzése, hagstúdiók
szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, szórakoztatás, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai.

(111) 197.758 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03450 (220) 2008.11.06.
(732) Prolingo Communications Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Balázs, Szigeti & Raszler Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) ROYAL SOMLÓ
(511) 33 Somló eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 197.759 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03756 (220) 2008.12.08.
(732) M-EX Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 197.760 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03749 (220) 2008.12.08.
(732) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.761 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03750 (220) 2008.12.08.
(732) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.762 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03932 (220) 2008.12.22.
(732) Szár Rózália, Celldömölk (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.

(111) 197.763 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02648 (220) 2008.09.15.
(732) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

(111) 197.764 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02649 (220) 2008.09.15.
(732) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

(111) 197.765 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02949 (220) 2008.09.19.
(732) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea, ÁRVA ÉS SÓTONYI ÜGYVÉDI IRODA,

Budapest
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(546)

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

(111) 197.766 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02953 (220) 2008.09.19.
(732) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel
készítése, kiadása, szépségversenyek szervezése és lebonyolítása.

(111) 197.767 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02657 (220) 2008.08.19.
(732) Pósa Mazsolabor Kft., Etyek (HU)

(541) A szerelem bora
(511) 33 Borok.

(111) 197.768 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 02877 (220) 2008.09.12.
(732) Veroszta Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Kereskedelmi egységekben alkalmazott biztonsági és va-
gyonvédelmi rendszerek, eszközök és azok alkatelemei, biztonsá-
gi és vagyonvédelmi kontakt elemek a következõ cikkek kereske-
delmi értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektro-
mos készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülé-
kek, optikai készülékek, illatszerek; egyéb mérõ-, jelzõ- ellenõrzõ
(felügyeleti) készülékek; akkumulátortöltõvel kombinált vagyon-
védelmi rendszerek és eszközök a következõ cikkek kereskedelmi
értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektromos
készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott kézbevételt detektáló és
számláló egységek; adatfeldolgozó berendezések és számológé-
pek.

45 Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatások általában;
elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatások a következõ vagyon-
tárgyak védelmére; elektromos készülékek, elektronikai készülé-
kek, fototechnikai készülékek, optikai készülékek, illatszerek; ke-
reskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek, kéz-
bevételt detektáló és számláló egységek üzembe helyezése.

(111) 197.769 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 01104 (220) 2008.03.21.
(732) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Ide járunk, jól járunk!”
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

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.

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.

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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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.

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.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

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

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

(111) 197.770 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03300 (220) 2008.10.20.
(732) VOLMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Elixírek (gyógyszerészeti készítmények), erõsítõszerek
(gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni ké-
szítmények, fürdõsók gyógyászati használatra, gabonafélék fel-
dolgozásának melléktermékei, gyógyászati használatra, gyógy-
növények, gyógyszerészeti készítmények, hashajtók, herbateák,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készít-
mények, idegerõsítõ szerek, korpás fejbõr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények, nyugtatók, székrekedés elleni or-
vosságok, vitaminkészítmények.

(111) 197.771 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03687 (220) 2008.12.01.
(732) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)
(740) Takács Krisztián, Kecskemét

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 197.772 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03628 (220) 2008.11.21.
(732) Bárány Attila, Vecsés (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.773 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03225 (220) 2008.08.20.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(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) 197.774 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03223 (220) 2008.10.14.
(732) R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszöve-
gek publikálása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti informá-
ciók.
36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet,
lakásügynökségek.

(111) 197.775 (151) 2009.06.25.
(210) M 08 03627 (220) 2008.11.21.
(732) Bárány Klaudia Éva, Vecsés (HU)

(541) ORCHIDEA SUN
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.275, 197.343–
197.345, 197.486, 197.551, 197.594–197.615, 197.625–197.633,
197.656, 197.658–197.665, 197.667–197.681, 197.688–197.697,
197.747–197.775
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 121.064
(210) M 78 02004
(180) 2008.11.29

(111) 121.183
(210) M 79 00217
(180) 2008.11.24

(111) 121.494
(210) M 78 01779
(180) 2008.11.16

(111) 121.651
(210) M 78 01795
(180) 2008.11.21

(111) 122.583
(210) M 87 02255
(180) 2008.11.16

(111) 127.960
(210) M 88 02392
(180) 2008.11.18

(111) 127.961
(210) M 88 02396
(180) 2008.11.18

(111) 127.967
(210) M 88 02421
(180) 2008.11.24

(111) 127.978
(210) M 88 02449
(180) 2008.11.29

(111) 127.983
(210) M 88 02272
(180) 2008.11.02

(111) 127.986
(210) M 88 02275
(180) 2008.11.02

(111) 127.987
(210) M 88 02301
(180) 2008.11.03

(111) 127.988
(210) M 88 02302
(180) 2008.11.03

(111) 127.990
(210) M 88 02304
(180) 2008.11.03

(111) 127.991
(210) M 88 02305
(180) 2008.11.03

(111) 127.994
(210) M 88 02309
(180) 2008.11.03

(111) 127.995
(210) M 88 02310
(180) 2008.11.03

(111) 127.996
(210) M 88 02311
(180) 2008.11.03

(111) 128.014
(210) M 88 02407
(180) 2008.11.21

(111) 128.345
(210) M 88 02468
(180) 2008.11.30

(111) 128.354
(210) M 88 02409
(180) 2008.11.22

(111) 129.159
(210) M 88 02313
(180) 2008.11.03

(111) 130.536
(210) M 88 02413
(180) 2008.11.22

(111) 155.456
(210) M 98 04540
(180) 2008.11.06

(111) 155.457
(210) M 98 04538
(180) 2008.11.06

(111) 155.459
(210) M 98 04541
(180) 2008.11.06

(111) 155.460
(210) M 98 04542
(180) 2008.11.06
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(111) 155.771
(210) M 98 04648
(180) 2008.11.11

(111) 155.874
(210) M 98 04456
(180) 2008.11.03

(111) 155.881
(210) M 98 04632
(180) 2008.11.10

(111) 155.882
(210) M 98 04580
(180) 2008.11.09

(111) 155.961
(210) M 98 04569
(180) 2008.11.09

(111) 155.963
(210) M 98 04581
(180) 2008.11.09

(111) 155.964
(210) M 98 04443
(180) 2008.11.03

(111) 155.965
(210) M 98 04438
(180) 2008.11.02

(111) 155.968
(210) M 98 04756
(180) 2008.11.19

(111) 155.970
(210) M 98 04546
(180) 2008.11.06

(111) 155.971
(210) M 98 04444
(180) 2008.11.03

(111) 155.972
(210) M 98 04445
(180) 2008.11.03

(111) 155.973
(210) M 98 04446
(180) 2008.11.03

(111) 155.974
(210) M 98 04512
(180) 2008.11.06

(111) 155.975
(210) M 98 04701
(180) 2008.11.16

(111) 155.976
(210) M 98 04442
(180) 2008.11.03

(111) 155.977
(210) M 98 04437
(180) 2008.11.02

(111) 155.979
(210) M 98 04626
(180) 2008.11.10

(111) 156.243
(210) M 98 04417
(180) 2008.11.02

(111) 156.259
(210) M 98 04577
(180) 2008.11.09

(111) 156.383
(210) M 98 04649
(180) 2008.11.11

(111) 156.391
(210) M 98 04493
(180) 2008.11.05

(111) 156.615
(210) M 98 04544
(180) 2008.11.06

(111) 156.751
(210) M 98 04583
(180) 2008.11.09

(111) 156.874
(210) M 98 04687
(180) 2008.11.13

(111) 157.161
(210) M 98 04754
(180) 2008.11.12

(111) 157.510
(210) M 98 04746
(180) 2008.11.18

(111) 157.511
(210) M 98 04770
(180) 2008.11.19

(111) 157.529
(210) M 98 04669
(180) 2008.11.12

(111) 157.532
(210) M 98 04650
(180) 2008.11.11
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(111) 157.538
(210) M 98 04658
(180) 2008.11.11

(111) 157.550
(210) M 98 04680
(180) 2008.11.13

(111) 157.555
(210) M 98 04705
(180) 2008.11.16

(111) 157.558
(210) M 98 04688
(180) 2008.11.13

(111) 157.560
(210) M 98 04689
(180) 2008.11.13

(111) 157.565
(210) M 98 04469
(180) 2008.11.04

(111) 157.567
(210) M 98 04602
(180) 2008.11.10

(111) 157.569
(210) M 98 04604
(180) 2008.11.10

(111) 157.570
(210) M 98 04477
(180) 2008.11.04

(111) 157.571
(210) M 98 04479
(180) 2008.11.04

(111) 157.573
(210) M 98 04471
(180) 2008.11.04

(111) 157.574
(210) M 98 04634
(180) 2008.11.10

(111) 157.575
(210) M 98 04759
(180) 2008.11.19

(111) 157.576
(210) M 98 04760
(180) 2008.11.19

(111) 157.577
(210) M 98 04771
(180) 2008.11.19

(111) 157.579
(210) M 98 04596
(180) 2008.11.10

(111) 157.580
(210) M 98 04597
(180) 2008.11.10

(111) 157.583
(210) M 98 04492
(180) 2008.11.05

(111) 157.584
(210) M 98 04564
(180) 2008.11.09

(111) 157.587
(210) M 98 04751
(180) 2008.11.18

(111) 157.878
(210) M 98 04682
(180) 2008.11.13

(111) 157.915
(210) M 98 04486
(180) 2008.11.04

(111) 157.916
(210) M 98 04611
(180) 2008.11.10

(111) 157.917
(210) M 98 04610
(180) 2008.11.10

(111) 157.918
(210) M 98 04609
(180) 2008.11.10

(111) 157.919
(210) M 98 04608
(180) 2008.11.10

(111) 157.920
(210) M 98 04599
(180) 2008.11.10

(111) 157.921
(210) M 98 04598
(180) 2008.11.10

(111) 157.922
(210) M 98 04607
(180) 2008.11.10

(111) 157.929
(210) M 98 04554
(180) 2008.11.06
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(111) 157.930
(210) M 98 04472
(180) 2008.11.04

(111) 157.931
(210) M 98 04715
(180) 2008.11.17

(111) 157.933
(210) M 98 04727
(180) 2008.11.17

(111) 157.936
(210) M 98 04690
(180) 2008.11.13

(111) 157.937
(210) M 98 04543
(180) 2008.11.06

(111) 157.938
(210) M 98 04567
(180) 2008.11.09

(111) 157.939
(210) M 98 04750
(180) 2008.11.18

(111) 157.943
(210) M 98 04612
(180) 2008.11.10

(111) 157.945
(210) M 98 04703
(180) 2008.11.16

(111) 157.947
(210) M 98 04752
(180) 2008.11.18

(111) 157.948
(210) M 98 04603
(180) 2008.11.10

(111) 157.949
(210) M 98 04737
(180) 2008.11.18

(111) 157.965
(210) M 98 04592
(180) 2008.11.09

(111) 157.966
(210) M 98 04508
(180) 2008.11.05

(111) 157.967
(210) M 98 04476
(180) 2008.11.04

(111) 157.969
(210) M 98 04557
(180) 2008.11.06

(111) 157.970
(210) M 98 04622
(180) 2008.11.10

(111) 157.971
(210) M 98 04545
(180) 2008.11.06

(111) 157.972
(210) M 98 04478
(180) 2008.11.04

(111) 157.973
(210) M 98 04552
(180) 2008.11.06

(111) 157.976
(210) M 98 04591
(180) 2008.11.09

(111) 157.977
(210) M 98 04743
(180) 2008.11.18

(111) 157.978
(210) M 98 04509
(180) 2008.11.05

(111) 157.979
(210) M 98 04555
(180) 2008.11.06

(111) 157.980
(210) M 98 04556
(180) 2008.11.06

(111) 157.985
(210) M 98 04671
(180) 2008.11.12

(111) 157.987
(210) M 98 04576
(180) 2008.11.09

(111) 157.988
(210) M 98 04510
(180) 2008.11.05

(111) 157.989
(210) M 98 04665
(180) 2008.11.12

(111) 157.990
(210) M 98 04550
(180) 2008.11.06
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(111) 157.991
(210) M 98 04549
(180) 2008.11.06

(111) 157.992
(210) M 98 04548
(180) 2008.11.06

(111) 158.224
(210) M 98 04488
(180) 2008.11.05

(111) 158.247
(210) M 98 04697
(180) 2008.11.16

(111) 158.248
(210) M 98 04652
(180) 2008.11.11

(111) 158.275
(210) M 98 04418
(180) 2008.11.02

(111) 158.278
(210) M 98 04426
(180) 2008.11.02

(111) 158.285
(210) M 98 04553
(180) 2008.11.06

(111) 158.287
(210) M 98 04623
(180) 2008.11.10

(111) 158.289
(210) M 98 04636
(180) 2008.11.11

(111) 158.291
(210) M 98 04482
(180) 2008.11.04

(111) 158.293
(210) M 98 04507
(180) 2008.11.05

(111) 158.294
(210) M 98 04547
(180) 2008.11.06

(111) 158.299
(210) M 98 04668
(180) 2008.11.12

(111) 158.302
(210) M 98 04613
(180) 2008.11.10

(111) 158.303
(210) M 98 04686
(180) 2008.11.13

(111) 158.313
(210) M 98 04741
(180) 2008.11.18

(111) 158.337
(210) M 98 04654
(180) 2008.11.11

(111) 158.374
(210) M 98 04491
(180) 2008.11.05

(111) 158.757
(210) M 98 04816
(180) 2008.11.23

(111) 158.759
(210) M 98 04877
(180) 2008.11.25

(111) 158.760
(210) M 98 04878
(180) 2008.11.25

(111) 158.763
(210) M 98 04840
(180) 2008.11.24

(111) 158.765
(210) M 98 04857
(180) 2008.11.24

(111) 158.766
(210) M 98 04855
(180) 2008.11.24

(111) 158.769
(210) M 98 04847
(180) 2008.11.24

(111) 158.771
(210) M 98 04849
(180) 2008.11.24

(111) 158.772
(210) M 98 04817
(180) 2008.11.23

(111) 158.773
(210) M 98 04856
(180) 2008.11.24

(111) 158.774
(210) M 98 04830
(180) 2008.11.23
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(111) 158.778
(210) M 98 04837
(180) 2008.11.24

(111) 158.781
(210) M 98 04797
(180) 2008.11.20

(111) 158.942
(210) M 98 04463
(180) 2008.11.04

(111) 158.948
(210) M 98 04441
(180) 2008.11.02

(111) 158.950
(210) M 98 04455
(180) 2008.11.03

(111) 158.951
(210) M 98 04464
(180) 2008.11.04

(111) 158.952
(210) M 98 04459
(180) 2008.11.03

(111) 158.953
(210) M 98 04457
(180) 2008.11.03

(111) 158.956
(210) M 98 04439
(180) 2008.11.02

(111) 159.160
(210) M 98 04822
(180) 2008.11.23

(111) 159.161
(210) M 98 04823
(180) 2008.11.23

(111) 159.162
(210) M 98 04818
(180) 2008.11.23

(111) 159.164
(210) M 98 04813
(180) 2008.11.23

(111) 159.166
(210) M 98 04804
(180) 2008.11.20

(111) 159.168
(210) M 98 04802
(180) 2008.11.20

(111) 159.171
(210) M 98 04795
(180) 2008.11.20

(111) 159.172
(210) M 98 04794
(180) 2008.11.20

(111) 159.173
(210) M 98 04790
(180) 2008.11.20

(111) 159.174
(210) M 98 04792
(180) 2008.11.20

(111) 159.176
(210) M 98 04787
(180) 2008.11.20

(111) 159.178
(210) M 98 04781
(180) 2008.11.19

(111) 159.179
(210) M 98 04783
(180) 2008.11.19

(111) 159.190
(210) M 98 04869
(180) 2008.11.24

(111) 159.191
(210) M 98 04875
(180) 2008.11.25

(111) 159.192
(210) M 98 04870
(180) 2008.11.24

(111) 159.193
(210) M 98 04879
(180) 2008.11.25

(111) 159.195
(210) M 98 04881
(180) 2008.11.25

(111) 159.196
(210) M 98 04885
(180) 2008.11.25

(111) 159.197
(210) M 98 04887
(180) 2008.11.26

(111) 159.199
(210) M 98 04884
(180) 2008.11.25
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(111) 159.203
(210) M 98 04898
(180) 2008.11.26

(111) 159.205
(210) M 98 04888
(180) 2008.11.26

(111) 159.206
(210) M 98 04895
(180) 2008.11.26

(111) 159.221
(210) M 98 04440
(180) 2008.11.02

(111) 159.228
(210) M 98 04427
(180) 2008.11.02

(111) 159.232
(210) M 98 04423
(180) 2008.11.02

(111) 159.235
(210) M 98 04422
(180) 2008.11.02

(111) 159.237
(210) M 98 03594
(180) 2008.09.07

(111) 159.238
(210) M 98 03593
(180) 2008.09.07

(111) 159.277
(210) M 98 04551
(180) 2008.11.06

(111) 159.279
(210) M 98 04712
(180) 2008.11.17

(111) 159.280
(210) M 98 04728
(180) 2008.11.17

(111) 159.542
(210) M 98 04901
(180) 2008.11.26

(111) 159.545
(210) M 98 04907
(180) 2008.11.27

(111) 159.548
(210) M 98 04913
(180) 2008.11.27

(111) 159.549
(210) M 98 04915
(180) 2008.11.27

(111) 159.550
(210) M 98 04919
(180) 2008.11.27

(111) 159.553
(210) M 98 04927
(180) 2008.11.30

(111) 159.555
(210) M 98 04930
(180) 2008.11.30

(111) 159.556
(210) M 98 04932
(180) 2008.11.30

(111) 159.557
(210) M 98 04933
(180) 2008.11.30

(111) 159.563
(210) M 98 04928
(180) 2008.11.30

(111) 159.616
(210) M 98 04458
(180) 2008.11.03

(111) 160.052
(210) M 98 04449
(180) 2008.11.03

(111) 160.119
(210) M 98 04631
(180) 2008.11.10

(111) 160.120
(210) M 98 04662
(180) 2008.11.11

(111) 160.121
(210) M 98 04676
(180) 2008.11.12

(111) 160.122
(210) M 98 04706
(180) 2008.11.16

(111) 160.123
(210) M 98 04709
(180) 2008.11.17

(111) 160.703
(210) M 98 04929
(180) 2008.11.30
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(111) 160.706
(210) M 98 04825
(180) 2008.11.23

(111) 160.707
(210) M 98 04876
(180) 2008.11.25

(111) 160.901
(210) M 98 04628
(180) 2008.11.10

(111) 161.350
(210) M 98 04424
(180) 2008.11.02

(111) 161.571
(210) M 98 04621
(180) 2008.11.10

(111) 161.573
(210) M 98 04678
(180) 2008.11.12

(111) 161.605
(210) M 98 04681
(180) 2008.11.13

(111) 162.515
(210) M 98 04906
(180) 2008.11.26

(111) 162.559
(210) M 98 04776
(180) 2008.11.19

(111) 162.913
(210) M 98 04886
(180) 2008.11.25

(111) 162.914
(210) M 98 04807
(180) 2008.11.23

(111) 164.059
(210) M 98 04782
(180) 2008.11.19

(111) 164.386
(210) M 98 04912
(180) 2008.11.27

(111) 164.387
(210) M 98 04852
(180) 2008.11.24

(111) 164.472
(210) M 98 04841
(180) 2008.11.24

(111) 164.473
(210) M 98 04910
(180) 2008.11.27

(111) 165.510
(210) M 98 04733
(180) 2008.11.18

(111) 165.512
(210) M 98 04753
(180) 2008.11.18

(111) 166.717
(210) M 98 04900
(180) 2008.11.26

(111) 166.854
(210) M 98 04784
(180) 2008.11.19

(111) 169.884
(210) M 98 04667
(180) 2008.11.12

(111) 173.776
(210) M 98 04677
(180) 2008.11.12

(111) 173.777
(210) M 98 04711
(180) 2008.11.17

(111) 174.231
(210) M 98 04738
(180) 2008.11.18

(111) 176.913
(210) M 98 04773
(180) 2008.11.19

A rovat 232 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt

(111) 179.736
(732) J. Safra IP Holding Co., Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 195.259
(732) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU);

dr. Szalayné Ács Ágnes, Tiszafüred (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 113.623
(732) CYKLOP GmbH, Köln (DE)

(111) 120.912
(732) Lanxess Deutschland GmbH, Leverkusen (DE)

(111) 121.315
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 121.662
(732) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)

(111) 121.690
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 121.691
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 121.700
(732) Samsonite Corporation, Mansfield, Massachusetts (US)

(111) 122.228
(732) IMPEXTRACO, Heist-op-den-Berg (BE)

(111) 122.303
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.),

Tokió (JP)

(111) 127.494
(732) HEGYVIDÉK SCH Szövetkezeti Üdülõszálloda-lánc,

Budapest (HU)

(111) 128.006
(732) Lantheus Medical Imaging, Inc., Billerica (US)

(111) 128.587
(732) Mabelsoft Limited, Nicosia (CY)

(111) 128.588
(732) Mabelsoft Limited, Nicosia (CY)

(111) 128.683
(732) EYGN LIMITED (Bahama-szigetek törvényei szerint létesült

vállalat), Nassau (BS)

(111) 128.759
(732) DIATRON Holding Kft., Budapest (HU)

(111) 128.952
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 128.953
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 128.994
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 129.074
(732) Kuwait Petroleum Corporation, Safat (KW)

(111) 129.078
(732) Volac Limited, Royston, Hertfordshire (GB)

(111) 129.085
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Aichi-ken (JP)

(111) 129.303
(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Basel (CH)

(111) 129.317
(732) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Dallas, Texas (US)

(111) 130.647
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)

(111) 130.649
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)

(111) 155.885
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.886
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.353
(732) Seres Jonatán, Soltvadkert (HU)

(111) 157.746
(732) CadLine Kft., Budapest (HU)

(111) 158.013
(732) Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt., Hollóháza (HU)

(111) 158.026
(732) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)

(111) 158.447
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(111) 158.876
(732) INNOVASTER GM., Veresegyház (HU)

(111) 158.877
(732) INNOVASTER Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.,

Veresegyház (HU)
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(111) 159.266
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 159.628
(732) Hyundai Corporation, Seoul (KR)

(111) 159.634
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

(111) 159.846
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.088
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 160.291
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 160.364
(732) BUDALAKK INNOVA KFT, Budapest (HU)

(111) 160.366
(732) BUDALAKK INNOVA KFT, Budapest (HU)

(111) 160.600
(732) CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,

Varsó (PL)

(111) 160.614
(732) PENNY MARKET KFT., Alsónémedi (HU)

(111) 160.672
(732) Belkin International, Inc., Compton, California (US)

(111) 160.742
(732) WEBASTO-Hungária Kft., Budapest (HU)

(111) 160.745
(732) ALIMED Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 160.831
(732) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 161.113
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 161.368
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

(111) 161.643
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.648
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 161.660
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 162.036
(732) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield,

Massachusetts (US)

(111) 162.216
(732) Polgármesteri Hivatal, Nagykarácsony (HU)

(111) 162.232
(732) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)

(111) 162.233
(732) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)

(111) 162.439
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 162.579
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 162.593
(732) IMOSOFT Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(111) 162.819
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 163.078
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis (US)

(111) 163.147
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 163.224
(732) Lindorff Group AB, Stockholm (SE)

(111) 163.233
(732) Trench Limited (Kanada törvényei szerint mûködõ cég),

Scarborough, Ontario (CA)

(111) 163.333
(732) Invensys Plc. (az Egyesült Királyság törvényei szerint mûködõ

vállalat), London (GB)

(111) 163.346
(732) Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

(111) 163.361
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 163.364
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 163.365
(732) Budapesti Elektromos Mûvek, Budapest (HU)

(111) 163.396
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
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(111) 163.480
(732) Fukuda Denshi Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 163.610
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 163.653
(732) WM Wrigley Jr. Company, Illinois (US)

(111) 163.678
(732) Cheng, Kuo-Shu, Taipei (TW)

(111) 163.750
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 163.751
(732) The Timberland Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Stratham, New Hampshire (US)

(111) 163.919
(732) AGA AKTIEBOLAG, Lidingö (SE)

(111) 163.940
(732) Regõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 163.986
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 164.199
(732) Shire Human Genetic Therapies, Inc., Cambridge,

Massachusetts (US)

(111) 164.854
(732) Owner Hooks Co., Ltd., Hyogo (JP)

(111) 164.860
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.868
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.869
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.870
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.871
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.872
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.873
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.874
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.875
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.882
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 164.913
(732) JONES INVESTMENT CO. INC. (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 165.032
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 165.476
(732) Theobald Kft., Budapest (HU)

(111) 165.482
(732) Alcon, Inc., Hünenberg (CH)

(111) 165.898
(732) South Cone, Inc. (Kalifornia állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Carlsbad, California (US)

(111) 166.592
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 166.593
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)

(111) 166.760
(732) WM Wrigley Jr. Company, Illinois (US)

(111) 166.917
(732) Teleglobe International Corporation, Reston, Virginia (US)

(111) 167.853
(732) ABRO Industries, Inc., South Bend (US)

(111) 168.424
(732) SHIMANO Inc., Osaka (JP)

(111) 168.497
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 169.158
(732) JONES INVESTMENT CO. INC. (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 169.502
(732) JONES INVESTMENT CO. INC. (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 196.262
(732) MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)

(111) 197.861
(732) Hyundai It Corp., Ichon, Gyounggi-do (KR)

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 113.623
(732) CYKLOP GmbH, Köln (DE)

(111) 121.203
(732) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 122.228
(732) IMPEXTRACO, Heist-op-den-Berg (BE)

(111) 128.190
(732) Asiana Airlines, Inc., Seoul (KR);

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd., Seoul (KR);
Kumho Industrial Co., Ltd., Jeollanam-Do (KR)

(111) 130.647
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)

(111) 130.649
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York (US)

(111) 131.320
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)

(111) 131.966
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 131.967
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 133.359
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 133.360
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 134.233
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 137.001
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 138.469
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 138.473
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 139.341
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 139.474
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 147.042
(732) DANUTA ÉS TÁRSA Orvosi Betéti Társaság,

Feketeerdõ (HU)

(111) 148.720
(732) Ing. Werner Weissenböck Gesellschaft m.b.H.,

Neunkirchen (AT)

(111) 154.226
(732) Ideal Standard International BVBA, Brussels (BE)

(111) 154.372
(732) Multos Limited, The Links, Birchwood, Warrington,

Cheshire (GB)

(111) 157.646
(732) Ing. Werner Weissenböck Gesellschaft m.b.H.,

Neunkirchen (AT)

(111) 159.286
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 159.695
(732) PSsk S.r.o., Sturovo (SK)

(111) 159.854
(732) EURAND S.p.A., Pessano con Bornago (IT)

(111) 160.715
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 161.125
(732) WM Wrigley Jr. Company, Illinois (US)

(111) 161.252
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 162.363
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 163.224
(732) Lindorff Group AB, Stockholm (SE)

(111) 164.525
(732) Csabai Rendezvényszervezés Kulturális Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)

(111) 164.769
(732) TEDELEX TRADING (PROPRIETARY) LIMITED, Reuven,

Gauteng (ZA)
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(111) 168.329
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 168.339
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 168.784
(732) Miholics László, Zamárdi (HU)

(111) 169.788
(732) Gál Gábor, Budapest (HU)

(111) 172.046
(732) S.C. Johnson & Son Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)

(111) 176.727
(732) DANUTA ÉS TÁRSA Orvosi Betéti Társaság,

Feketeerdõ (HU)

(111) 177.788
(732) International Business Machines Corporation, Armonk,

New York (US)

(111) 179.958
(732) Perzekutor-2000 Kft., Budapest (HU)

(111) 180.487
(732) Le Sportsac, Inc., Reno, Nevada (US)

(111) 182.034
(732) International Business Machines Corporation, Armonk,

New York (US)

(111) 184.458
(732) Perzekutor-2000 Kft., Budapest (HU)

(111) 185.110
(732) Alvetra u. Werfft GmbH, Wien (AT)

(111) 185.287
(732) BRAND HOLDING OUE, Tallinn (EE)

(111) 186.285
(732) Alvetra u. Werfft GmbH, Wien (AT)

(111) 187.471
(732) AMI-FOOD Kft., Székesfehérvár (HU)

(111) 191.006
(732) Asiana Airlines, Inc., Seoul (KR);

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd., Seoul (KR);
Kumho Industrial Co., Ltd., Jeollanam-Do (KR)

(111) 191.154
(732) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 34%, Bábolna (HU);

IKR Zrt. 66%, Bábolna (HU)

(111) 195.036
(732) Emperical Ltd., Providenciales, Turks and Caicos Islands

B.W.I. (TC)

(111) 195.037
(732) Emperical Ltd., Providenciales, Turks and Caicos Islands

B.W.I. (TC)

(111) 196.892
(732) Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi

Fióktelepe, Budapest (HU)

(111) 197.507
(732) ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

A rovat 53 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 128.683
(732) EYGN LIMITED (Bahama-szigetek törvényei szerint létesült

vállalat), Nassau (BS)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 131.263
(732) Tombow Pencil Co. Ltd., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 155.193
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 158.026
(732) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(111) 158.369
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 159.846
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.294
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 162.295
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 162.296
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 163.020
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 163.940
(732) Regõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Csóka László Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.271
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.314
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 166.561
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 169.579
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 169.680
(732) Sandoz Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 170.198
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 170.974
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 172.656
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 172.763
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 172.764
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 178.588
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 184.130
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 189.112
(732) Fekete Leticia, Budapest (HU)

(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 189.782
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)
(740) Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.783
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)
(740) Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.784
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)
(740) Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.262
(732) MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)
(740) Hevesi Ügyvédi Iroda, Dr. Hevesi Ferenc ügyvéd, Szeged

(111) 197.221
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 29 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 128.683
(732) EYGN LIMITED (Bahama-szigetek törvényei szerint létesült

vállalat), Nassau (BS)

(111) 131.263
(732) Tombow Pencil Co. Ltd., Tokió (JP)

(111) 155.193
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 157.153
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.203
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 158.026
(732) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)

(111) 158.369
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 158.435
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.846
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
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(111) 160.181
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.199
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.200
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.202
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.690
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.750
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.484
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 162.294
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 162.295
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 162.296
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 163.020
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 163.353
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.940
(732) Regõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 165.271
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 165.314
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 165.526
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 166.561
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 169.579
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 170.198
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 170.974
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 172.656
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 172.763
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 172.764
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 178.588
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 181.769
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 184.130
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 189.112
(732) Fekete Leticia, Budapest (HU)

(111) 196.262
(732) MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)

(111) 197.221
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)

A rovat 38 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 115.014
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 115.674
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
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(111) 121.700
(732) Samsonite Corporation, Mansfield, Massachusetts (US)

(111) 128.759
(732) DIATRON Holding Kft., Budapest (HU)

(111) 128.952
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 128.953
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 130.885
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 132.016
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 133.568
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 133.742
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 135.667
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 135.994
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 137.099
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 147.824
(732) SOUTH CONE, INC., Carlsbad, California (US)

(111) 154.276
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 155.066
(732) Sealed Air Corporation (US), Elmwood Park (US)

(111) 155.885
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.886
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 158.013
(732) Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt., Hollóháza (HU)

(111) 158.026
(732) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)

(111) 160.672
(732) Belkin International, Inc., Compton, California (US)

(111) 160.745
(732) ALIMED Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.648
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 162.036
(732) SAMSONITE CORPORATION, Mansfield,

Massachusetts (US)

(111) 162.294
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 162.295
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 162.296
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 162.593
(732) IMOSOFT Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(111) 163.020
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 163.165
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 163.333
(732) Invensys Plc. (az Egyesült Királyság törvényei szerint mûködõ

vállalat), London (GB)

(111) 165.271
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 165.314
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 165.526
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 165.898
(732) South Cone, Inc. (California állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Carlsbad, California (US)
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(111) 166.561
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 169.579
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 170.198
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 170.974
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 171.799
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 172.656
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 172.763
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 172.764
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 178.588
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 184.130
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 197.599
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)

(111) 197.600
(732) NEONLIGHT Kft., Budapest (HU)

A rovat 47 db közlést tartalmaz.
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