
(210) M 04 02204 (220) 2004.05.10.
(731) KEREKES Szállítási és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zaelék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 04 04342 (220) 2004.10.25.
(731) PUNCH INDUSTRIES, Little Island, County Cork (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Színfogó
(511) 3 Mosásnál használatos kezelt szintetikus cellulózlapok; szö-

vetkondicionálók,- öblítõk, piszok- és festékvonzó készítmények
mosáshoz; fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló
anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.

(210) M 04 04359 (220) 2004.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata 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.
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; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 05 03799 (220) 2005.11.30.
(731) LIZAXIS Bt., Érd (HU)
(740) dr. Mikus Imre ügyvéd, Dr. Mikus Ügyvédi Iroda, Érd

(541) MANDALA gyógy-wellness
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázsok; szépségszalo-

nok; orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higié-
niai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01994 (220) 2007.05.29.
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) makro
(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és általános áru-

cikkek terén; nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és álta-
lános árucikkek terén; árucikkek választékának összeállítása má-
sok javára, lehetõvé téve a vevõknek árucikkek kényelmes átte-
kintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen vagy szu-
permarketben vagy hipermarketben vagy minimarketben, vagy
általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai rendelés út-
ján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általános keres-
kedelmi internetes weboldalról; árucikkek választékának összeál-
lítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek élelmiszer, ital és
más, emberi fogyasztásra szolgáló árucikkek vagy emberi fo-
gyasztásra szolgáló áruk elõállítására szolgáló áruk, egészségügyi
és szépségápolási termékek, javításához és karbantartásához
szükséges termékek, személyes ápoláshoz szükséges termékek,
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tisztítószerek, háztartási cikkek, kertészeti termékek, kisállattar-
táshoz szükséges termékek, irodaeszközök, barkácsoláshoz szük-
séges termékek, ruházati termékek, tisztítás vagy védelem céljára
szolgáló termékek, jármûvekhez - beleértve a kerékpárt - szolgáló
termékek, házi áruk, háztartási áruk, konyhai eszközök, irodai
eszközök, szabadidõs és szórakoztató áruk, kép és hang rögzítésé-
re, visszaadására vagy módosítására szolgáló áruk, lehetõvé téve
a vevõknek ezen árucikkek kényelmes áttekintését és megvételét
nagykereskedelmi árusító helyen vagy szupermarketben vagy hi-
permarketben vagy minimarketben, vagy általános árucikkeket
tartalmazó katalógusból postai rendelés útján, vagy telekommu-
nikációs eszközökkel vagy általános kereskedelmi internetes
weboldalról; árucikkek választékának összeállítása mások javára,
lehetõvé téve a vevõknek fehérnemûk, háztartási elektromos be-
rendezések, háztartási elektronikai berendezések, elektromos fo-
gyasztási cikkek, elektronikai fogyasztási cikkek, bõráruk, textíli-
ák, ajándékok, ajándék összeállítások, emléktárgyak, újdonsá-
gok, gyûjthetõ cikkek, újdonságok, iskolai felszerelések kényel-
mes áttekintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés útján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; árucikkek választéká-
nak összeállítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek olyan
termékek kényelmes áttekintését és megvételét, amelynek otthon-
nal, jármûvel, kerttel, személlyel, kisállatokkal, irodával vagy
szórakoztatással kapcsolatosak nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés újtán, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; reklámozás; promóciós
szolgáltatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; árubemu-
tató; DM reklámozás; piackutatás; marketing; termékminta ter-
jesztése; promóciós és ösztönzõ tervek szervezése és lebonyolítá-
sa; információtárolás és visszanyerés kis- és nagykereskedelmi
értékesítésben; leltározás és irattározás, leltárellenõrzés, árucso-
magolás tervezés, termékértékesítés.

(210) M 07 02021 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Isépy Ügyvédi Iroda, Mydloné dr. Isépy Eszter, Budapest

(541) 180 perc
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01421 (220) 2008.04.24.
(731) Natur Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest

(541) NATUR PLASMA
(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.

(210) M 08 03386 (220) 2008.11.03.
(731) Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 03763 (220) 2008.12.09.
(731) Kéri Andrea, Budapest (HU);

Surányi Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03764 (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 03852 (220) 2008.12.16.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest

(541) TENDER-NET
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

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

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

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 03882 (220) 2008.12.17.
(731) Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00673 (220) 2009.03.16.
(731) SUM és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 00697 (220) 2009.03.17.
(731) Sundance Deli Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00782 (220) 2009.03.24.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM PÁLINKÁZÓ
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00983 (220) 2009.04.09.
(731) Magyar Innovációs Szövetség, Budapest (HU)

(541) INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01179 (220) 2009.04.23.
(731) Weimer Zsuzsanna, Dunaalmás (HU)
(740) dr. Hermann Zoltán ügyvéd, Tata

(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;
amerikai palacsinták; amerikai mogyorós cukrászsütemények;
aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok [cukor-
kák]; briós; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor;
cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa diszítésére; cuk-
rászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés
tej [ital]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém;
gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcsös sü-
temények; torták; halva [édességfélék]; jeges tea; jég (ehetõ); jég,
természetes vagy mesterséges; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez;

kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; kara-
mellák [cukorkák], kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; ká-
vé tejjel; kávéaromák, kekszek; kenyér; ketchup [szósz]; kétszer-
sültek, kekszek; kukorica, sült; lepények (gyümölcsös); lisztek,
étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari termékek;
mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; méz; mézeskalács; mustár; müzli; palacsinták; paradi-
csomszósz; pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pótkávé; prali-
nék; pudingok; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizstor-
ták, rizslepények; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs
alapú); sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok; élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; szendvicsek; szörbet [fagylalt];
tea; tea alapú italok; tejsodó [vaníliás krém]; töltött cukorkák,
fondan [cukrászárú]; zsemlék.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyek, kereskedelmi adminiszt-
ráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk bemutatása kommuni-
kációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjeszté-
se; beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzé-
se] mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése; import-export ügynökségek; in-
formáció és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; keres-
kedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; kirakatrendezés; közvéleménykutatás; mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanul-
mányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statiszti-
kák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvé-
leményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások
kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési ta-
nácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

(210) M 09 01218 (220) 2009.04.27.
(731) Mixtrade Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(591)

(511) 29 Zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(210) M 09 01223 (220) 2009.04.27.
(731) Flagrans Kft., Budapest (HU)
(740) Kroóné dr. Tóth Annamária, 224. sz. Ügyvédi Iroda, 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.

25 Ruházati cikkek.

(210) M 09 01232 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Crux
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(210) M 09 01242 (220) 2009.04.27.
(731) Dondi-Dent Bt., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 01354 (220) 2009.05.07.
(731) Rohlik Gergely, Veszprém (HU)

(546)

(511) 36 Ügynöki tevékenység, pénzügyek, tõzsdei tevékenységek.

41 Oktatás, oktatás szervezés, tanfolyam.

(210) M 09 01403 (220) 2009.05.12.
(731) Credigen Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01407 (220) 2009.05.12.
(731) Õsi Gabriella, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

(210) M 09 01436 (220) 2009.05.14.
(731) SzemPont Szemészeti Lézerközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, optikusok szolgáltatásai.

(210) M 09 01438 (220) 2009.05.14.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszerek, fûszeres mártások,
ízesítõk, fûszerkeverékek.

(210) M 09 01447 (220) 2009.05.15.
(731) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DEFENDO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 01469 (220) 2009.07.06.
(731) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

(541) Társ az utazásban
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 01472 (220) 2009.05.19.
(731) Közép-Európai Tõkebefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tárczy György, Törökbálint

(541) DATANEUM
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 09 01534 (220) 2009.05.25.
(731) Biotil Trade Kft., Debrecen (HU)

(541) BIOTIL
(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; tész-
tafélék; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; kenyér ko-
vász nélkül, macesz; piskóták; kétszersültek, kekszek; malátás
kekszek; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); amerikai pala-
csinták; briós; kakaó; kakaós termékek; cukrászsütemények; ka-
ramellák (cukorkák); gabonakészítmények; rágógumi, nem gyó-
gyászati használatra; csokoládé; kukoricapehely; pattogatott ku-
korica; palacsinták; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek süté-
séhez, fõzéséhez; mézeskalács; fûszerkeverék; lisztek, étkezési;
babliszt; kukoricaliszt; árpaliszt; szójaliszt; búzaliszt; liszttartal-
mú ételek; élesztõ ételekhez; aprósütemény, teasütemény; süte-
ménypor; süteménytészta (pép, formázható); kakaó tejesital;
mandulás cukrászsütemény; makaróni; kukorica, darált; kukorica
sült; kenyér; malomipari termékek; árpa, hántolt; metélt tészta,
nudli, galuska; gyümölcsös süteménytorták; szendvicsek; süte-
mények; kekszek; zsemlék; pizzák; burgonyaliszt étkezésre; ravi-
oli; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); búzadara; spaget-
ti; lepények (gyümölcs); mandulás cukrászkészítmények; zabpe-
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hely; zabliszt; chips (gabonakészítmény); ételízesítõ (fûszer); sós
kekszek; müzli; taco; tortilla; salátaöntetek; zsemlemorzsa; snack
ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); kukoricadara.

(210) M 09 01537 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01538 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01539 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01540 (220) 2009.05.25.
(731) Varró Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01550 (220) 2009.05.27.
(731) AFIN (Hungary) Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

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

tevékenységek.

(210) M 09 01551 (220) 2009.05.27.
(731) Hársasiné Kiss Erika, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Adamik Péter Pál, Hódmezõvásárhely

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01555 (220) 2009.05.27.
(731) Tóth Andor, Csömör (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely, Budapest

(541) Csömöri Csibész
(511) 33 Alkoholos italok(sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

43 Vendéglátás.

(210) M 09 01559 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XL Cranberry Energy
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 01560 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 01561 (220) 2009.05.27.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(210) M 09 01571 (220) 2009.05.28.
(731) Universitas Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

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 01573 (220) 2009.05.28.
(731) Klinkó György, Budapest (HU);

L. Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók filmszín-
házak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, foga-
dások tervezése (szórakoztatás), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, helyfoglalás show-mûsorokra, karao-
ke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-li-
ne játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színhá-
zi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, ver-
senyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, vi-
deofelvevõ készülékek kölcsönzése videofilmgyártás, videoka-
merák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsön-
zése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zene-
karok szolgáltatásai, zenés kabarék varieték, éjszakai klubok, élõ
elõadások bemutatása.

(210) M 09 01585 (220) 2009.05.28.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLORIOL TRIO
(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, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,

pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj,
étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.

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 09 01586 (220) 2009.05.28.
(731) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLORIOL FRITOPLUS
(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, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étke-
zési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.

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 09 01590 (220) 2009.05.29.
(731) Varga Attila, Szentgotthárd (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

43 Vendéglátás (pizzéria).

(210) M 09 01591 (220) 2009.05.29.
(731) Severinus Vagyonkezelõ és Eü-i. Szolgáltató Kft.,

Veszprém (HU)

(546)

(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 01617 (220) 2009.06.02.
(731) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
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mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés, te-
levíziós reklámozás.

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(210) M 09 01618 (220) 2009.06.02.
(731) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(210) M 09 01621 (220) 2009.06.03.
(731) Gu Ya Fang, Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-
zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk, sziva-
csok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarító eszközök, vasforgács, nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, melyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 09 01636 (220) 2009.06.04.
(731) Szerda László, Budapest (HU)
(740) Kacsuk Zsófia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SPINTOUR
(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszere-
lések; mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és vezérlõ berendezések és felsze-
relések sporteszközökhöz, különösen álló edzõkerékpárokhoz;
szoftvertermékek; kép és/vagy hang és/vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, tárolására, átjátszására és lejátszására szolgáló
mágneses, optikai, elektronikus és egyéb mûszaki eszközök; mû-
soros média, különösen videoszalagok és kazetták, hangkazetták
hanglemezek, CD-k, DVD-k, egyéb optikai, mágneses, digitális
vagy analóg hanghordozók, képhordozók és adathordozók, szá-
mítógépi lemezek, elektronikus tárak és memóriák és egyéb szá-
mítástechnikai és multimédiás adathordozók, filmek, videofil-
mek, DVD filmek; on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
különösen elektronikus filmanyagok.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; álló edzõkerékpárok, alkatrészek
és felszerelések álló edzõkerékpárokhoz, különösen nehézségfo-
kozat szabályozó eszközök, vezérlõegységek, távvezérlõegysé-
gek.

41 Nevelés; szakmai képzés, tanfolyamok szervezése és tartá-
sa, sportoktató képzés és továbbképzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen sportoktatás, sport edzõtá-
bori szolgáltatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása; könyvek fo-
lyóiratok, egyéb nyomtatványok, mûsoros CD-k, CD-ROM-ok,
DVD-k és multimédiás eszközök kiadása; on-line elérhetõ elekt-
ronikus publikációk, különösen elektronikus filmanyagok szol-
gáltatása; filmgyártás; televíziós mûsorok és egyéb produkciók
készítése összeállítása.

(210) M 09 01653 (220) 2009.06.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(210) M 09 01654 (220) 2009.06.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.
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(210) M 09 01744 (220) 2009.06.17.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CAMEA
(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).

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.

(210) M 09 01745 (220) 2009.06.17.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01783 (220) 2009.06.18.
(731) CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CONFORG
(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-
nisztriáció, irodai munkák.

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

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

(210) M 09 01793 (220) 2009.06.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) RelaxNet
(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.

38 Távközlés.

(210) M 09 01840 (220) 2009.06.17.
(731) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM Égetett agyag alapú, fokozott
hõszigetelõ képességû építési rendszer

(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 01841 (220) 2009.06.17.
(731) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM
(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 01844 (220) 2009.06.24.
(731) 24 H Futárpostai Szolgáltató Kft., Páty (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szervíz.

39 Futárszolgálat, fuvarozás, költöztetés.

(210) M 09 01845 (220) 2009.06.24.
(731) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA, Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) A CSOKOLÁDÉ LELKE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(210) M 09 01846 (220) 2009.06.24.
(731) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA, Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) SPORT TUNING
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(210) M 09 01848 (220) 2009.06.25.
(731) Huang Jin Hong, Budapest (HU)

(541) U & S
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 09 01866 (220) 2009.06.26.
(731) LABSYSTEM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 01940 (220) 2009.07.02.
(731) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó

Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(554)

(511) 30 Jégkrémek.

(210) M 09 01941 (220) 2009.07.02.
(731) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és Forgalmazó

Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(554)

(511) 30 Jégkrémek.

(210) M 09 01952 (220) 2009.07.03.
(731) Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszer-
kezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.

35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomag-
küldõ kereskedelem, árverés, becslés.

37 Órák karbantartása és javítása.

(210) M 09 01953 (220) 2009.07.03.
(731) Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszer-
kezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.
35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomag-
küldõ kereskedelem, árverés, becslés.
37 Órák karbantartása és javítása.

(210) M 09 01957 (220) 2009.07.03.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek, diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapa-
szok, kötszeranyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok.

(210) M 09 01958 (220) 2009.07.03.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolásá-
ra és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-
paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzse-
lék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, képkeretek; fából, parafából, nádból, fûz-
favesszõbõl, csontból és elefántcsontból, bálnacsontból, kagyló-
ból, borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagai-
ból vagy mûanyagból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetetésû készítmények és anya-
gok tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fog-
selyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó esz-
közök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápo-
ló kefék.

(210) M 09 01964 (220) 2009.07.06.
(731) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) IMÁDOK FÕZNI
(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-
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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.

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 01990 (220) 2009.07.07.
(731) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC.HU
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenység.

(210) M 09 01991 (220) 2009.07.07.
(731) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC TRAINING CENTER HUNGARY
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 02007 (220) 2009.07.07.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, dr. László Áron Márk ügyvéd,

Budapest

(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.

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.

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 02025 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02026 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02027 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02028 (220) 2009.07.10.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 02038 (220) 2009.07.13.
(731) Hovány Kft., Kecskemét (HU)

(541) HOVÁNY
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02042 (220) 2009.07.13.
(731) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar-ratiopharm
(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(210) M 09 02043 (220) 2009.07.13.
(731) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar
(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(210) M 09 02052 (220) 2009.07.14.
(731) Nagy Gergely, Budapest (HU)

(541) OPCIOGURU
(511) 41 Pénzügyi, tõzsdei, opciós oktatás, képzés; pénzügyi, tõzs-

dei, opciós tanácsadás; befektetési oktatás.

(210) M 09 02172 (220) 2009.07.22.
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(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.

(210) M 09 02186 (220) 2009.07.23.
(731) British American Tobacco Italia S.p.A., Roma (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák,
dohányzási cikkek.

(210) M 09 02225 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIGREMAC
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02226 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRALICOND
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02227 (220) 2009.07.28.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HEMAFLUID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02257 (220) 2009.08.01.
(731) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3. fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás el-
adási szolgáltatási.

A rovat 87 db közlést tartalmaz.
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(111) 198.241 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02183 (220) 2009.07.23.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Krajcár
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(111) 198.242 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02342 (220) 2009.08.11.
(732) Silvestri, Imerio, Mirandola (IT)
(740) Csikota Nikoletta, Szeged

(541) Idea Group International Kft.
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.243 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02343 (220) 2009.08.11.
(732) Silvestri, Imerio, Mirandola (IT)
(740) Csikota Nikoletta, Szeged

(541) Imsa International Kft.
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

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

(111) 198.244 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02344 (220) 2009.08.11.
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús-, húskivonatok.

(111) 198.305 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02345 (220) 2009.08.11.
(732) PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó hús-, húskivonatok.

(111) 198.346 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02272 (220) 2009.08.03.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLEX KAPITÁNY
(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.

(111) 198.347 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02360 (220) 2009.08.13.
(732) Kis Sándor, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) K-SPED
(511) 39 Szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; szállí-

tásszervezés.

(111) 198.348 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02361 (220) 2009.08.13.
(732) Kis Sándor, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; szállí-
tásszervezés.
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(111) 198.355 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02188 (220) 2009.07.24.
(732) HOCHTIEF Development Hungary Ingatlanfejlesztõ

és -hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) CAPITAL SQUARE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 198.356 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 02189 (220) 2009.07.24.
(732) HOCHTIEF Development Hungary Ingatlanfejlesztõ

és -hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister 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.

A rovat 10 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.241–198.244,
198.305, 198.346–198.348, 198.355, 198.356
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(111) 182.850 (151) 2005.12.05.
(210) M 04 01730 (220) 2004.04.15.
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CROSSFIRE
(511) 12 Gépjármûvek és gépjármû alkatrészek.

(111) 197.708 (151) 2009.06.18.
(210) M 08 01782 (220) 2008.05.28.
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry

ALKALOID AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) HOLVAS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti anyagok,

különösen antihyperlipidaemiás készítmények.

(111) 197.901 (151) 2009.07.10.
(210) M 09 00064 (220) 2009.01.12.
(732) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.906 (151) 2009.07.15.
(210) M 08 03519 (220) 2008.11.12.
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,

San Francisco (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STAR WARS
(511) 9 Számítógépek, számítógépszoftver és ezzel együtt forgal-

mazott dokumentáció; interaktív szórakoztató szoftver; kompu-
terjáték-szoftver; komputer- és videóoáték-készülékek; elektro-
nikus játékok; telefonon, rádiótelefonok; rádiók; felvételt tartal-
mazó audio- és videoszalagok; lézerlemezek, videolemezek; fo-
nográffelvételek; kompaktlemezek; CD-ROM-ok; elektronikus
kalkulátorok; elemek, napszemüvegek; hordozható elektronikus
készülékek, elvitelére való táskák; fejre erõsíthetõ telefonok; au-
diokazetta-lejátszók és -felvevõk, CD-lejátszó készülékek,
DVD-lejátszó készülékek, mágnesek; modemek, egéralátétek,
távirányító készülékek.
16 Papíráru és nyomtatvány; könyvek; képes újságok és egyéb
kiadványok, poszterek; képregények; kifestõkönyvek; egyéb te-
vékenységeket serkentõ könyvek; jegyzetfüzetek, címjegyzékek;
üzleti névjegykártyák; tejesüvegek kereskedelmi névvel ellátott
papír zárókupakja; könyvlemezek; csekk-könyvtartók és borítók;
személyi elõjegyzési és szervezési naplók (nem elektronikus);
naptárak; iskolai és irodai cikk, beleértve radírokat, vonalzókat,
ceruzákat, tollakat, levélpapírokat és feljegyzési tömböket; anya-

gok mûvészek részére; nyomtatott papírhoz való minták; dörzsö-
lés útján megjelenõ képek; levélpapír portfóliók, vázlatfüzetek,
ajándékcsomagoló anyag, ajándékcímkék; ajándéktasakok; aján-
dékdobozok; levelezési jegyzetpapír; üdvözlõlapok; rendezvé-
nyeknél használatos papíráru; papírból készült dedorációs anya-
gok; postai levelezõlapok; csomagdíszítõk, levélpapírra ragasz-
tandó címkék; parafa lemezek; krétával használatos táblák; hirde-
tõtáblák; fotóalbumok; dörzsölõkönyvek, bélyegalbumok; név-
kártyák telefonhíváshoz; mûvészi alkotások reprodukciói; litog-
ráfiák; hologramok; felvasalható jelek; naptárak; kartonfigurák,
jegyzetfüzetek, felragasztható tetoválási matricák.

18 Bõröndök, bevásárlótáskák, hátizsákok, tárcák, bõröndcím-
kék, esernyõk, iskolatáskák, derékra csatolható táskák és minden-
fajta bõráru.

21 Háztartási áru, beleértve bögréket, tányérokat, csészéket,
piknikdobozokat és termoszokat, üvegpoharakat és bögréket,
egyszer használatos poharakat, konyhai eszközök és tartályok, fé-
sûk, kefék, tükrök, fogkefék, hajápolási cikkek, díszítéssel ellátott
fémedények és tálcák, asztali borospalackok, kancsók, és alakza-
tok és szobrocskák cserépbõl, kõedénybõl, üvegbõl porcelánból,
kristályból vagy porcelánból és hulladékpapír kosarak.

24 Textiláruk; törölközõk; fürdõlepedõk; textilbevonatú cik-
kek; ablaksötétítõk; steppelt strandpaplanok; asztalnemû és vá-
szonáru; tányéralátétek; bútorok felújításánál huzatként rögzített
anyagok; kárpitosanyagok; függönyök; zsebkendõk; ágynemû,
beleértve lepedõket, párnahuzatokat, tûzött paplanokat, ágytaka-
rókat, pokrócokat, párnautánzatokat, matracalátéteket és mat-
rac-huzatanyagokat.

25 Férfi-, nõi és gyermekruházati cikkek, így alsóruházat, esõ-
ruházat, hálóruházat, harisnyaféleségek, cipõk és lábbelik, övek,
harisnyatartók és nadrágtartók, kalapok, sapkák, fejfedõk, jelme-
zek és álarcok, valamint álarcosbáli játékkészletek.

28 Játékok, játékszerek, játékáruk; sportcikkek, elektronikus és
videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi
szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott ré-
szekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játékmû-
vek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egyélû kor-
csolyák; álarcosbáli kosztümök és álarcok, vidámparki jármûvek;
játékkártyák.

30 Édes aprósütemények, sós kekszek, cukorkák, csokoládé,
kandírozott gyümölcs, kandírozott dió, jégkrém, fagyasztott cuk-
rászati termékek, fagyasztott joghurt, hab, pudingok, torták, cuk-
rászsütemények, gabonafélék, rágógumi, kávé, tea, kakaó, pótká-
vé, méz és mártások.

35 Elektronikus vagy egyéb online úton történõ megrendelé-
sek, vásárlás, licencia, vagy áru és szolgáltatások egyéb elosztásá-
ra; kiskereskedõi szolgáltatások; bevásárlási szolgáltatások,
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével.

41 Audiovizuális, kábeltelevízió-, televízió- és rádióprogra-
mok körébe tartozó szórakoztatószolgáltatások; mozgófilmek, te-
levízióprogramok, filmsorozatok és más audiovizuális mûvek
gyártása és elosztása; audiovizuális szórakoztatóipari szolgáltatás
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével;
hírek és információs programok hozzáférhetõvé tétele az elektro-
nikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével; interak-
tív komputerjátékok hozzáférhetõvé tétele elektronikus hálózat,
vagy egyéb online eszközök segítségével; elektronikus hirdetõ-
tábla szolgáltatás; mulattatás szórakoztató programok keretében;
klub keretében történõ szórakoztatás; egyéb online szolgáltatás,
nevezetesen szórakoztató hírek, információk közlése és online
rajongói klub szolgáltatások.
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(111) 197.907 (151) 2009.07.15.
(210) M 08 03971 (220) 2008.12.31.
(732) InnoRáció Kft., Budapest (HU)

(541) vieWizor
(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.

(111) 197.908 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00133 (220) 2009.01.19.
(732) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) AGRIUM
(511) 1 Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mû-

trágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony ál-
latok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyár-
tása során történõ alkalmazáshoz.
44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, ne-
vezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalma-
zása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.

(111) 197.909 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00124 (220) 2009.01.16.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

(541) Minden szinten szinte minden
(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-

mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek áru-
sítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.

(111) 197.910 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00294 (220) 2009.02.03.
(732) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai készítmények; kozmetikumok testápoláshoz és
szépségápoláshoz; kozmetikai készítmények test- és bõrápolás-
hoz; kozmetikumok ajakápoláshoz; kozmetikai olajok; kozmeti-
kai krémek; kozmetikai készítmények napozáshoz; kozmetikai
készítmények száj- és fogápoláshoz; hajápoló, hajmosó, hajszíne-
zõ, hajöblítõ és hajformázó készítmények; kozmetikai tejek;
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; fehérítõ-
készítmények kozmetikai célra; színezõkészítmények kozmetikai
célra; kozmetikai párnácskák; papírtörlõk kozmetikai használatra
és vatta kozmetikai célra; kozmetikai ceruzák; leégés elleni koz-
metikai készítmények; kozmetikai készítmények szempillákhoz;
bõrápoló vizek; aromaterápiás készítmények, különösen aroma-
terápiás olajok és illóolajok aromaterápiához; szépítõszer- és kö-

römlakklemosó szerek; arc- és bõrápoló pakolások; testzselék;
masszázsolajok és nem gyógyhatású masszázskrémek; körömlak-
kok; mûkörmök; nem gyógyhatású fürdõkészítmények; bébipú-
derek és hintõporok; nem gyógyhatású illatszerek, különösen il-
latszerek személyes használatra és lakásillatosítók; potpurrik és
tömjén; borotvakrémek; dezodorok személyes használatra; ba-
juszápoló és szõrtelenítõ viaszok; ragasztók kozmetikai haszná-
latra; pipereszappanok; szappanok, mosó- és tisztítószerek; ház-
tartási tisztítószerek; lefolyótisztító készítmények; bõrcsiszoló
rizskorpa; nem gyógyhatású tusfürdõk; öblítõk mosodai haszná-
latra; szélvédõmosó folyadékok; szájvizek és nem gyógyhatású
szájöblítõk; fog- és fogsortisztító és -fehérítõ készítmények; nem
gyógyhatású ajakápoló szerek.

(111) 197.911 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00134 (220) 2009.01.19.
(732) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mû-
trágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony ál-
latok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtósze-
rek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyár-
tása során történõ alkalmazáshoz.

44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, ne-
vezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalma-
zása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.

(111) 197.912 (151) 2009.07.15.
(210) M 08 03000 (220) 2008.09.25.
(732) OPTICNET HUNGARY Érdekképviseleti Egyesülés,

Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9 Kontaktlencse; optikai cikkek, optikai készülékek és eszkö-
zök, optikai lencsék, optikai üvegek, optikai üvegszálak (fényve-
zetõ szálak), napszemüvegek, szemüvegek (optikai), szemüveg-
keretek, szemüveglencse üvegfej, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok.

(111) 197.913 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00128 (220) 2009.01.19.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Rovarirtó szerek, inszekticidek, légyfogó papír.

9 Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.

21 Rovarcsapdák.
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(111) 197.914 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00287 (220) 2009.02.03.
(732) DAYMED MEDICAL CENTER Befektetõ és Szolgáltató

Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák;
kórházi szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgál-
tatások; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebé-
szet; pszichológusok szolgáltatásai; szanatóriumok.

(111) 197.915 (151) 2009.07.15.
(210) M 08 03657 (220) 2008.11.27.
(732) B.O.S. Bureau Operation System Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turán Tünde ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Takarítási szolgáltatások.
42 Számítógépek programozása, porta- és recepciós szolgálta-
tási, továbbá vagyonvédelmi, õrzési szolgáltatói tevékenység.

(111) 197.916 (151) 2009.07.15.
(210) M 00 06701 (220) 2000.12.12.
(732) PepsiCo. Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MARGITSZIGETI KRISTÁLYVÍZ
(511) 32 Margitszigetrõl származó ásványvizek és szénsavas vizek,

gyümölcsös vagy egyéb ízesítésû ásványvizek vagy szénsavas vi-
zek.

(111) 197.917 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00037 (220) 2009.01.08.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(541) dex
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(111) 197.918 (151) 2009.07.15.
(210) M 09 00036 (220) 2009.01.08.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(541) dex pH
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(111) 197.919 (151) 2009.07.15.
(210) M 08 02304 (220) 2008.07.15.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUDAPEST AIRPORT CARGO CITY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); ideiglenes szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 198.001 (151) 2009.07.21.
(210) M 08 03757 (220) 2008.12.08.
(732) V.I. POSSE Bt., Budapest (HU)

(541) HHBZ HIP HOP BOYZ
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, oktatás, különösen szakmai kép-

zés és kulturális tevékenységek, sport.

(111) 198.030 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03347 (220) 2008.10.28.
(732) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 198.031 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03515 (220) 2008.11.12.
(732) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.032 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03652 (220) 2008.11.27.
(732) Uszkai Zsolt, Budapest (HU)
(740) Gíró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Gíró Szász János,

Budapest

(541) DENZEL
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.033 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03968 (220) 2008.12.31.
(732) BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LENDÜLETET ADUNK TERVEINEK
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, hitelszolgáltatások, személyre

szabott hitelek nyújtása, kölcsönök biztosítása, hitelmûveletek;
hitelkártya- és bankkártya-szolgáltatások; pénzügyi/valutaügyi
ügyletek; banki szolgáltatások, ingatlanügyletek; fizetési szolgál-
tatások; portfolió-menedzsment és befektetések minden megtaka-
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rítási termékre; pénzügyi és banki ügyletekkel, valamint ingatlan-
nal és hitelszolgáltatásokkal kapcsolatos információk, melyek on-
line vagy adatfeldolgozó rendszereken halasztottan, számítógé-
pes adatbázisokon és számítógépes vagy adattovábbító hálózato-
kon (beleértve a világhálót) keresztül kerülnek továbbításra; meg-
takarítási bankok; utazási csekkek és hitellevelek/akkreditív kibo-
csátása; ingatlan-értékbecslés; ingatlanmenedzsment; banki és
pénzügyi ügyletek, hitelirodák, biztosítási tanácsadás, biztosítási
információ, lízing, értékpapír-ügynöki munka, önsegélyezõ ala-
pok, tõkealapok befektetése, garanciák, külföldi valutaváltási
tranzakciók, csekkellenõrzés, értékmegõrzõ szolgáltatások, klí-
ringházak (valutaváltás), pénzügyi tanácsadás, biztosítási ügynö-
ki munka, ingatlanügynöki munka, tartozást behajtó ügynöksé-
gek, hitelkártya-kiadás, megtakarítások, pénzügyi becslések (biz-
tosítás, bank, ingatlan), adóbecslések, tulajdonbecslések, finan-
szírozási szolgáltatások, pénzügyi információ, önsegélyezõ ala-
pok, tõkealapok befektetése, alapok elektronikus átutalása, pénz-
ügyi menedzsment, kölcsönzés értékpapír ellenében, vállalkozás
felszámolása (pénzügyi ügyletek), pénzügyi tranzakciók, valuta-
ügyi tranzakciók, részletfizetéses kölcsönök, pénzügyi szponzo-
rálás, kölcsönök (pénzügy), pénzügyi tranzakciók.

(111) 198.034 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03969 (220) 2008.12.31.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka.

(111) 198.035 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03970 (220) 2008.12.31.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); ágyas pálinka.

(111) 198.036 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00127 (220) 2007.04.04.
(732) Neways, Inc., Springville, Utah (US)

(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) DURI FUSION
(511) 5 Táplálkozás kiegészítõ anyagok, és ebbe az osztályba tarto-

zó minden más termék.
29 Táplálékkiegészítõk; folyékony táplálékkiegészítõk; ada-
lékanyagok élelmiszerekhez, nem orvosi célra szolgáló diétás ki-
egészítõ anyagok; és ebbe az osztályba tartozó minden más ter-
mék.
32 Alkoholmentes italok; gyümölcsalapú üdítõitalok; szörpök;
szénsavas alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek;
gyümölcsitalok; gyümölcslevek, jégkásák és egyéb készítmények
italok elõállításához, és ebbe az osztályba tartozó minden más ter-
mék.

(111) 198.041 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00413 (220) 2009.02.12.
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MASTERNET
(511) 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; hõszigetelõ anyagok; hangszi-
getelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célra; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(111) 198.042 (151) 2009.07.29.
(210) M 05 01777 (220) 2005.05.20.
(732) Popper Ádám, Budapest (HU)
(740) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) Angolul leg a láb
(511) 9 Tudományos, oktatási, nyelvoktatási célra szolgáló oktató-

berendezések, felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathor-
dozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, CD-ROM
(kompakt) lemezek, televíziós vevõkészülékkel, video- és
DVD-lejátszó készülékkel együtt használható játékok, diavetítõk,
diapozitívok, hangfelvevõ készülékek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangvisszaadó készülékek,
hologramok, kompakt (CD-) lemezjátszók, kompakt lemezek
(CD) (audio-video), magnetofonok, magnetofonszalagok, mág-
neskártyák, mechanikus cégtáblák, modemek, noteszgépek, note-
bookok, oktatási készülékek, olvasóegységek, optikai adathordo-
zók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek,
animációs filmek, filmek, filmszalagok, mobiltelefon-készülé-
kek, rádiótelefon-készülékek, számítógépes tanuló-, nyelvoktató
és játékprogramok, szövegszerkesztõ gépek, szótárgépek, nyelv-
oktató gépek; floppyk, audio- és videokazetták, videokamera-ka-
zetták, digitális fényképkártyák és egyéb képhordozók, DVD (di-
gitális videolemez) és egyéb lágy és merevlemezes információ-
hordozók.
16 Oktatási eszközök (készülék kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok, nyomdabetûk, klisék, papíráru, karton és ezen anya-
gokból készült termékek, nyomtatványok, sablonok, iskolasze-
rek, iskolai táblák, kartonkötések, kézikönyvek, albumok, blok-
kok, borítékok, folyóiratok, füzetek, katalógusok, képek, köny-
vek, matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
öntapadó címkék, nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak, nyelvi
munkafüzetek, oktatási reklámanyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák, alkotómûhelyek szervezése, és lebo-
nyolítása, audio- és videoberendezések terjesztése és kölcsönzé-
se, digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, filmgyártás, filmstúdió, színházak, mûvelõdési
házak, oktatási intézmények üzemeltetése, fordítói szolgáltatá-
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sok, hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektroni-
kus tanfolyamok, publikációk, játékok szolgáltatása, óvodák (ne-
velés, oktatás), rádió- és televízióprogramok készítése, show-mû-
sorok, szövegek kiadása, videofilmgyártás, videoszalagok köl-
csönzése; nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, nyelvoktató rendsze-
rek terjesztése, kölcsönzése, nyelvtanulás, nyelvoktató könyvek
megalkotása, és terjesztése, gyermekoktatás, nyelviskolai szol-
gáltatások, iskolai nyelvoktatás, óvodai nyelvoktatás, audiovizu-
ális nyelvoktatás, nyelvstúdiók, interaktív nyelvoktatás, audiovi-
zuális nyelvoktató anyag terjesztése, nyelvtanfolyamok szervezé-
se, kölcsönzése, nyelvkönyvek szerzése, kiadása, elektronikus
online nyelvkönyvek, nyelvoktatással kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása, kiadása, könyvtárakon keresztül nyelvoktatási anyagok
kölcsönzése, számítógépes nyelvoktató programok terjesztése,
alkalmazása; nyelvoktatási anyag filmen, audio- és videokazet-
tán, CD-n, DVD-n, interneten és más, nyomtatott vagy elektroni-
kus hordozón vagy úton történõ gyártása, terjesztése, kölcsönzése
vagy oktatási, nevelési célzatú tevékenységekben való felhaszná-
lása.

(111) 198.043 (151) 2009.07.29.
(210) M 04 04403 (220) 2004.10.08.
(732) MARS Inc., McLean, Virginia (US)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályokba nem sorolt fémtermékek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülékek; CD-lejátszó; CD; rá-
dió; lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon,
telefonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ ké-
szülék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojá-
ték-kazetta; videotelefon; videoképernyõ; óra; autórádió; rádiós
ébresztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és
mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számító-
gép; szemüvegtok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtartó lánc;
szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse;
fényszûrõ lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ;
búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómel-
lény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó jel-
zõfény; mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ;
hajcsavaró, bukósisak.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-
pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; ká-
vépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; haj-
szárító; jégszekrény, fagyasztóláda.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek; drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertya-
tartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc; karóra.

16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártyák
(trading cardok); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártyák; te-
jesüvegkupak; könyvjelzõ; mûvészkellékek; író- vagy rajzszerek;
naptár, poszter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási és tan-
anyagok; irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonalzó; levonókép
(dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album; csomagolópa-
pír; ajándékkísérõ kártya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír ren-
dezvénykellékek; papír dekorációs anyagok; csomagolóanyagok;
parafa tábla; iskolatábla; hirdetõtábla; bélyegalbumok; kézi-
könyv; fotóalbum; fénykép; papír- vagy kartonmodellek; irodai
vagy háztartási ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mû-
vészkellékek; levélnehezék; ceruzakészlet; ceruza- vagy tolltar-
tótok; ceruza- vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képes-
lap; modellezõkellékek; kotta.

18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dozó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszesszer, pipe-
retáska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó
zsák, sportszatyor, névjegykártyatartó, kameratartó; piperetáska,
kulcstartó, kártyatartó, bõrböl készült útitáska, esernyõ, naper-
nyõ, sétapálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõr-
bõl készült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és
cipõ bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.

20 Bútorok, tükrök, képkeret; más áruosztályba nem sorolt fá-
ból, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült ter-
mékek, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anya-
gokat utánzó anyagokból, vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ru-
haakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasz-
tal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, maga-
sított gyermekszék, bébi-járókeret, járóka, felfújható reklámtár-
gyak, ékszerdobozok, levélszekrény, örökmozgó (szélforgó), iro-
da bútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyagszobor, papírtörölkö-
zõ-adagoló, tálca.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szi-
vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartó doboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, por-
celán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárka-
litka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukortartó; ruha-
akasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágódeszka;
poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéörlõ; kávészûrõ, ká-
véskanna; üvegnyító; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörül-
közõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok;
ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és láboskészlet;
lábos; tányér; fazék; fûszertartókészlet; sótartó; sószóró; borsszó-
ró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ; étlap-
tartó; szerencsemalac; pénzkazetta.

24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû; textil asztalterítõ,
szalvéta.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm.
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(111) 198.044 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 02973 (220) 2008.09.23.
(732) Hellipszis Bt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvé-
szek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 198.045 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 02972 (220) 2008.09.23.
(732) Hellipszis Bt., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HEART AND STYLE
(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) 198.046 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03327 (220) 2008.10.22.
(732) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)

(541) ALPHA THOMSON DIGITAL
(511) 9 Audio-, videotermékek, berendezések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására szolgáló ké-
szülékek televíziók, CD-, DVD-, blue ray-lejátszók; közvetlen
mûsorszórómûhold-vevõkészülékek, autó-audiokészülékek; erõ-
sítõk, radarkészülékek, rádiókészülékek, rádiótelefonok, telefo-
nok, mobiltelefonok elektronikus zsebszámológépek, számoló-
gépek, pénztárgépek, árusítóautomaták, másolókészülékek és gé-
pek, fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók; IT termékek, beren-
dezések; személyi számítógépek, komputerek, laptopok, netboo-
kok, notebookok, munkaállományok, komputer mainboardok,
komputerekhez használt kártyák, komputer jegyzetfüzetek, PDA
(Personal Digital Assistant), set-top dobozok, modemek, billen-
tyûzetek, szkennerek, számítógépes egerek, monitorok, számító-
géphez használható nyomtatók, személyi használatú hordozható
információs terminálok, vonalkódolvasók, hajlékony mágnesle-
mezek, merev mágneslemezek, mágnesszalagos adathordozók,
kompaktlemezek (üres és mûsoros CD-k), audiokazetták (üres és
mûsoros), videokazetták (üres és mûsoros), DVD-lemezek (üres
és mûsoros) CD-ROM-ok, winchesterek, akkumulátorok, száraz-
elemek, napelemek, elemtöltõk, kommunikációra alkalmas be-
rendezések, termékek; navigációs rendszerek, navigációra alkal-
mas termékek; berendezések adatfeldolgozásra alkalmas beren-
dezések, termékek; oktatóberendezések, felszerelések; számolás-
ra alkalmas berendezések, termékek; digitális kép megjelenítésé-
re szolgáló készülékek; fényképezõgépek, digitális fényképezõ-
gépek, videokamerák, digitális fotókeretek.

16 Könyvek, magazinok, idõszakos kiadványok, képek, hasz-
nálati útmutatók, jegyzetfüzetek, borítékok, katalógusok, brosú-
rák, poszterek, árlisták, irattartók, üdvözlõlapok, papírdobozok,
termékdobozok, csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba) termékcsomagolások, gyûjtõ-
kartonok, papír- és mûanyag táskák, szatyrok, papír displayek, pa-
pírszalagok, megállítótáblák, POS anyagok.

(111) 198.047 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03324 (220) 2008.10.22.
(732) Magyar Temetkezési Kellékgyártók és Forgalmazók

Egyesülete, Ajka (HU)
(740) dr. Simóka Beáta, Simóka Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok; fali dísztáblák nem textilbõl (bútorzat); fejtáma-
szok (bútorok); függönyök ablakokba, belsõ; koporsók; koporsó-
szerelvények (nem fémbõl); paravánok (bútorok); párnák, fejpár-
nák; szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; ur-
nák (temetési).

35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; rek-
lámanyagok, röplapok, prospektusok, myomtatványok, árumin-
ták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás.

45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés.

(111) 198.048 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03323 (220) 2008.09.05.
(732) Financiere Elysees Balzac, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

(541) LINEA MARE
(511) 21 Természetes és mûanyag szivacsok, egyik oldalán dörzsfe-

lülettel vagy anélkül, törlõruhák; tisztítóeszközök, nevezetesen
seprûk, felmosórongyok, takarítókefék, takarítókendõk, tisztítás-
hoz használt szarvasbõr, nem elektromos portörlõ eszközök, mo-
sószerrel átitatott kendõk takarításhoz, rozsdamentes acél súroló-
párnák, padlófelmosó kendõk, tartályok és edények tisztítására al-
kalmazott kefék, portörlõ kendõk, acélforgácsból készült szövet
tisztításhoz, háztartási kesztyûk, felmosó kesztyûk, tisztítópár-
nácskák, vödrök; toalettszerek, nevezetesen piperecikkek, tisztál-
kodószerek, kozmetikai eszközök, szappantartó dobozok, fogke-
fék, hajkefék, szappan adagolók és WC-papír-adagolók, fémdo-
bozok papírtörülközõ adagolására, fésûk, szappantartók.

(111) 198.049 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03496 (220) 2008.11.10.
(732) XU, Yunfeng, Chengdu City, Sichuan Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõrutánzatok; pénztárcák; iskolatáskák; hátizsákok; akta-
táskák; kézitáskák; útitáskák; oldalzsákok; állatbõrök; esernyõk.

25 Lábbelik; csizmák; szíjak; ruházati cikkek; sportcipõk; bun-
dák (ruházat); sapkák (fejfedõk); harisnyák; pelerinek, övek.

(111) 198.050 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00098 (220) 2009.01.15.
(732) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)
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(546)

(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.

(111) 198.051 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00411 (220) 2009.02.16.
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

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

(111) 198.052 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00410 (220) 2009.02.16.
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

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

(111) 198.053 (151) 2009.07.29.
(210) M 08 03798 (220) 2008.12.10.
(732) Union Musik 2003 Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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.
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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers

vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 198.054 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00095 (220) 2009.01.15.
(732) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 198.055 (151) 2009.07.29.
(210) M 09 00096 (220) 2009.01.15.
(732) NetBomba Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás.

(111) 198.059 (151) 2009.07.31.
(210) M 09 00402 (220) 2009.02.16.
(732) Muac Muac Kft., Budapest (HU)
(740) Huang Szilvia, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.060 (151) 2009.07.31.
(210) M 09 00408 (220) 2006.05.22.
(732) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

(541) FOLIDEX
(511) 5 Fólsav alapú készítmények.

(111) 198.061 (151) 2009.07.31.
(210) M 08 03951 (220) 2008.12.29.
(732) Magnólia-Silver Kft., Diósd (HU)

(541) Magnólia-Silver
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

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

(111) 198.062 (151) 2009.08.03.
(210) M 06 00161 (220) 2006.01.18.
(732) Heiling Média Kft., Budapest (HU)
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(541) A FÖLDGÖMB
(511) 16 Folyóirat, könyv, térkép, fénykép.

(111) 198.063 (151) 2009.08.03.
(210) M 04 04356 (220) 2004.10.26.
(732) CEU Posztgraduális Üzleti Kar Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Dr. Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 198.064 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 01760 (220) 2008.05.27.
(732) Kaffka Kft., Kaposvár (HU)
(740) dr. Jakab József ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 29 (Hús, húskészítmények) sertéshús, marhahú,s csomagolt,
vákuumos, fóliás és habtálcás, védõgázas kiszerelésû, Magyaror-
szágról származó termékek.

(111) 198.065 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 01761 (220) 2008.06.09.
(732) Tietze Nándor Pál, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(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.

(111) 198.066 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 02435 (220) 2008.07.28.
(732) I.M.R. Lease Zrt., Budapest (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ

(546)

(511) 9 Automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékek.

(111) 198.067 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03038 (220) 2008.09.29.
(732) Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és gabonakészítmények, malomipari termékek bú-
zaliszt, búzadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukori-
caliszt, kukoricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt és/vagy tisz-
tított rozs, rozsliszt, rozsdara, hántolt és/vagy tisztított zab, zabda-
ra, zabliszt, zabpehely, zabalapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, süteményporok, magvakat és
adalékanyagokat is tartalmazó lisztkeverékek, müzlik, dara em-
beri táplálkozásra, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, ke-
nyér, péksütemény, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok, bio-
lisztek.

(111) 198.068 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03505 (220) 2008.11.11.
(732) Dalkia France (a Limited Partnership with shares),

Saint Andre (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Építési, javítási és üzembe helyezési/telepítési szolgáltatá-
sok az energiatermelés és energiaelosztás területén; gyárak és
energiaközpontok építése; fûtõhálózat építése és ipari áramlókö-
zeg (fluidum) rendszer kialakítása, termikus installáció, víz-,
gõz-, villamos- és nyomólevegõ-vezetékhálózat telepítése és kar-
bantartása; építés; külsõ vagy belsõ festési munkálatok; vakolás,
szerelvényezés; tetõfedés; biztonsági zárak/szerelvények javítá-
sa; kommunális munkák; épületek karbantartása, tisztítása/takarí-
tása, külsõ-belsõ munkák; fertõtlenítés; rágcsálóirtás; eszközök
karbantartása és tisztítása; tisztítóállomások karbantartása.

39 Szállítás; energiaelosztás; vízelosztás; energiatárolás; elekt-
romos áram elosztása; csõvezetékeken való szállítás; energiael-
osztással kapcsolatos tájékoztatás.

40 Anyagmegmunkálással kapcsolatos tájékoztatás; energia-
termelés; víztisztítás; szennyvíztisztítás és -kezelés; ipari, városi,
mezõgazdasági és háztartási különösen folyékony hulladékok ke-
zelése; környezetszennyezés elleni védekezés, nevezetesen a fo-
lyékony, szilárd vagy gáznemû hulladékok kezelése; szennyezõ-
anyagok/hulladék anyagok kezelése (átalakítása); a szennyezõ-
anyagok és hulladékok elégetése; levegõ frissítése és tisztítása;
rézöntés.

42 Mérnöki szolgáltatások; tervezés; építészettel, környezetvé-
delemmel kapcsolatos konzultáció; mûszaki tervek, tanulmá-
nyok; gépészeti kutatás; mûszaki kutatás; mûszaki támogatás;
ipari karbantartás, energiatermelés és -elosztás területén; számí-
tógépes rendszer tervezése; távközlési rendszer tervezése; számí-
tógépes mûszaki adatbázis-tervezés.

(111) 198.069 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03650 (220) 2008.11.26.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb anyagok mosodai célokra,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok,
illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogpasz-
ták.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra; csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ
anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek, rovarirtó készítmé-
nyek; fungicidek, herbicidek.
29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; konzervált, fa-
gyasztott és szárított gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvá-
rok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, sütemény és
édességek, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor, só, mustár;
ecet, öntetek (ízesítõk); fûszerek; étkezési jég.
35 Hirdetések; üzletvezetés; üzleti adminisztráció ; irodai tevé-
kenységek, fõleg hirdetések és promóciós tevékenység.

(111) 198.070 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03810 (220) 2008.12.11.
(732) Monitor Alarm Biztonságtechnikai Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére

(111) 198.071 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03364 (220) 2008.10.30.
(732) Pro Bona Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) artrandi
(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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.072 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03691 (220) 2008.12.01.
(732) FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FORD CARGO
(511) 12 Kamionok.

(111) 198.073 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03876 (220) 2008.12.16.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.

(111) 198.077 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03897 (220) 2008.12.18.
(732) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapok.

(111) 198.078 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03900 (220) 2008.12.18.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.079 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03247 (220) 2008.10.16.
(732) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) KASCHMIR-GOLD BLACK JACK
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk, takarók, párnák.

(111) 198.081 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 02896 (220) 2008.09.16.
(732) PHARMAPOLIS DEBRECEN Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

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

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

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; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; kutatás és fej-
lesztés mások részére; minõség-ellenõrzés; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások.

(111) 198.082 (151) 2009.08.03.
(210) M 07 04217 (220) 2007.12.19.
(732) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

(541) hg.hu
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 198.083 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 01661 (220) 2008.05.14.
(732) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Mindennapos használati cikkekre - úgymint ruházati termé-
kekre, lábbelikre, ágynemûkre és párnákra - vonatkozó im-
port-export szolgáltatások, kiskereskedelmi szolgáltatások, kis-
kereskedelmi termékekkel kapcsolatos reklámozási szolgáltatá-
sok, üzletszervezés, üzleti adminisztráció, üzletvezetés.

(111) 198.084 (151) 2009.08.03.
(210) M 07 03250 (220) 2007.09.25.
(732) Sunbeam Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FOODSAVER
(511) 7 Háztartásban alkalmazható vákuumos csomagolóberende-

zés és alkatrészei.

16 Vákuumcsomagoláshoz alkalmas mûanyag zacskók és te-
kercsek háztartási használatra.

20 Nem fémbõl készült dugó üveg lezárására háztartási haszná-
lathoz.

21 Fedeles, vákuumos mûanyag tárolók csomagoláshoz, vala-
mint fedeles fémdobozok, mindkétfajta csomagolóeszköz háztar-
tási használatra.

(111) 198.085 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00348 (220) 2009.02.09.
(732) MESEVARÁZS Programszervezõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelen Nóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Óvodai nevelés, testnevelés, tornatanítás.

(111) 198.086 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00352 (220) 2009.02.09.
(732) The Leading Hotels of the World, Ltd., New York,

New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, brosúrák, katalógusok, útiköny-
vek, térképek, minden, amik szállodákra vonatkoznak; íróeszkö-
zök, asztali tartozékok, levélpapír, irodaszerek, papírjelzõk (post
it-ek).
35 Üzleti tanácsadói szolgálatok a szállodák szervezete, me-
nedzsmentje és finanszírozása számára; reklámszolgálatok a szál-
lodák számára.
43 Szállodai, éttermi és rendezvényszolgáltatások; szállodai
foglalás szolgáltatások.

(111) 198.087 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03898 (220) 2008.12.18.
(732) Budapesti Piac Marketing 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.

(111) 198.088 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00178 (220) 2009.01.23.
(732) PROTEUS-GOLD Kft., Lipót (HU)
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(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

(111) 198.089 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03894 (220) 2008.12.18.
(732) PC Center Hungary Kereskedelmi és Számítástechnikai

Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Számítógépek, számítógép-alkatrészek, számítástechnikai
és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kiskereskedelme.
37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezé-
se, üzemeltetése, fenntartása, javítása, szervizmûködtetés, kar-
bantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.

(111) 198.090 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03395 (220) 2008.11.03.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija

Vrsac, Vrsac (YU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

ségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébi-
ételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 198.091 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03899 (220) 2008.12.18.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.092 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03901 (220) 2008.12.18.
(732) Groder, Martin Anton, Innsbruck (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, koncentrátu-
mok, porok és más készítmények italok és alkoholmentes kokté-
lok készítéséhez; alkoholmentes italok; energiaitalok; alkohol-
mentes szénhidrátos és/vagy proteines energiaitalok; vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok; sti-
muláló italok; energiaadó és erõsítõ alkoholmentes italok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); izotóniás italok; ízesített
vizek; pezsgõtabletták és porok alkoholmentes italok és koktélok
készítéséhez.

(111) 198.093 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03893 (220) 2008.12.18.
(732) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 198.094 (151) 2009.08.03.
(210) M 08 03892 (220) 2008.12.18.
(732) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VARIOHOUSE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható

szerkezetek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 198.095 (151) 2009.08.03.
(210) M 07 02570 (220) 2007.07.17.
(732) Amaroo Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
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kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.096 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00486 (220) 2009.02.24.
(732) MINVASIVE Orvosi Eszközfejlesztõ és - Gyártó Kft.,

Gyál (HU)
(740) dr. Soós Attila, Budapest

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

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 198.097 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00042 (220) 2009.01.08.
(732) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pudingporok.

(111) 198.098 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00041 (220) 2009.01.08.
(732) Weinhardt János, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

(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.

(111) 198.099 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00482 (220) 2009.02.24.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(111) 198.100 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00345 (220) 2009.02.09.
(732) Pirner Alma, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(111) 198.101 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00040 (220) 2009.01.08.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); bástya keserû.

(111) 198.102 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00181 (220) 2009.01.23.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.
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(111) 198.103 (151) 2009.08.03.
(210) M 09 00192 (220) 2009.01.23.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) CIPEDRIL
(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).

(111) 198.104 (151) 2009.08.04.
(210) M 07 00647 (220) 2007.02.26.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Magyarország elsõ televíziója
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.105 (151) 2009.08.04.
(210) M 08 03335 (220) 2008.10.27.
(732) QTC Informatikai és Szolgáltató Kft., Vajdácska (HU)
(740) Hársfalvi Péter, Budapest

(546)

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

(111) 198.106 (151) 2009.08.04.
(210) M 08 03816 (220) 2008.12.11.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); bástya keserû.

(111) 198.107 (151) 2009.08.04.
(210) M 08 03817 (220) 2008.12.11.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(541) BÁSTYA KESERÛ LIKÕR KÜLÖNLEGESSÉG
(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); bástya keserû likõrkü-

lönlegesség.

(111) 198.108 (151) 2009.08.04.
(210) M 08 03820 (220) 2008.12.08.
(732) MediaVault Hungary, Budapest (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mediavault
(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.

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

(111) 198.109 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00113 (220) 2009.01.16.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 198.110 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00262 (220) 2009.02.02.
(732) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Bacid
(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.

(111) 198.111 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00271 (220) 2009.02.02.
(732) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Seed Starter
(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.

(111) 198.112 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00273 (220) 2009.02.02.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PÁSZTOR
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.
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(111) 198.113 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00276 (220) 2009.02.02.
(732) MENGLIDA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SOULDANCER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.114 (151) 2009.08.04.
(210) M 09 00275 (220) 2009.02.02.
(732) Hilltop Neszmély Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORBOX
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 198.115 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00016 (220) 2009.01.07.
(732) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Wellness Bonus Club
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(111) 198.116 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00176 (220) 2009.01.22.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) B, A SZUPERMÉHECSKE
(511) 18 Esernyõk, bevásárlószatyrok, hátizsákok, övtáskák, kül-

dönctáskák, kézitáskák és pénztárcák, atlétikai táskák, ruhatartó
zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, vászontás-
kák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, farsangi jelmezek, karakterjelmezek, színpa-
di jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk, nyakvédõk,
pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák, hosszúnad-
rágok, napvédõk, harisnyatartók, garbók, alsóruházat, mellények,
melegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssbabák; plüssjátékok; akció-
figurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedül-
álló videojátékgépek, egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló
hangkimenetgépek, táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golf-
ütõk, baseball-labdák, futball-labdák, vízilabdák, játéklabdák, ba-
seballütõk; karácsonyfadíszek.
41 Szórakoztatási szolgáltatások vidámparki szórakoztatás for-
májában, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatás, beleértve
a rádió- és televízióprogramokat; film- és élõ adások bemutatása;
animációs filmek és televíziós bemutatók; mozi- és tv-stúdiós
szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató szolgáltatások, tévés
szórakoztatás, beleértve élõ elõadások és show-mûsorok, könyv-
kiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok;
információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatá-
sától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten
vagy más online adatbázisok; táncmûsoros produkciók, zenei mû-
sorok és videó díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprog-
ramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt, amik élõadást sugároznak
vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hír-
mûsorok; tehetségkutató versenyek szervezése, zenei és televízi-

ós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és be-
mutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világ-
méretû számítógépes hálózaton keresztül.

(111) 198.117 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00336 (220) 2009.02.06.
(732) Polgár Andreas, Sokorópátka (HU)
(740) dr. Horváth Gizella ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 198.118 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00474 (220) 2009.02.23.
(732) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemények, aromák, ánizs, árpa, bonbonok, briósok,
burgonyaliszt, búzaliszt, cikória, cukrászati termékek, csokoládé,
dara, édesítõk, édességek, karamella, kekszek, keményítõ, két-
szersültek, konyhasó, kovász, kukorica, macesz, malomipari ter-
mékek, melasz szirup, mézeskalács, nullásliszt, ostyák, palacsin-
ták, pehely, pizza, praliné, sikér, só, süteményporok, száraztész-
ták, szendvicsek, szirup, szójaliszt, tészta, zabdara, zabpehely.

31 Árpa, burgonya, búza, búzakorpa, búzaszármazékok, gabo-
na, kétszersült, korpa, korpás keverék, kukorica, lencse, lenliszt,
magok, maláta.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták ter-
jesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(111) 198.119 (151) 2009.08.06.
(210) M 08 03559 (220) 2008.11.17.
(732) Humor1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Televíziós szórakoztatás.

(111) 198.120 (151) 2009.08.06.
(210) M 08 03886 (220) 2008.12.17.
(732) Infraworld Kft., Budapest (HU)
(740) Kozma Anita, Gyõr
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(546)

(511) 11 Egyedi infra-, finn-, kombinált sószaunák, sószobák gyártá-
sa és teljeskörû kivitelezése, Philips Vitae technológia forgalma-
zása gyártóknak és építõknek.

(111) 198.121 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00015 (220) 2009.01.07.
(732) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Wellness deLUX
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(111) 198.122 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00168 (220) 2009.01.22.
(732) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Green for You
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbe-

lik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.

(111) 198.123 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00172 (220) 2009.01.22.
(732) e-food Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás; étel-házhozszállítás.

(111) 198.124 (151) 2009.08.06.
(210) M 09 00480 (220) 2009.02.23.
(732) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(541) loopalive
(511) 9 Elektronikus jeladók, antennák, elektrodinamikus készülé-

kek jelek távirányítására, távirányító készülékek, elektromos zá-
rak, akusztikus riasztók, akusztikus csatolók, berregõk, fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek, világító vagy mechanikus jel-
zõberendezések, elektromos és egyéb jelzõcsengõk, jelzõlámpák,
detektorok, lézerek nem orvosi használatra, hamispénz-vizsgáló
berendezések, felügyeleti elektromos mûszerek, betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek, betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések, lopás elleni áruvédelmi eszközök, lo-
pás elleni áruvédelmi tokok és tartók, elektromos betörésgátló fel-
szerelések, betörésgátló riasztókészülékek, elektromos címkék
árukhoz, hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez, ri-
asztóeszközök, füstjelzõ berendezések, gázellenõrzõ készülékek,
ellenõrzõ berendezések és készülékek, idõregisztráló készülékek,
tûzjelzõ készülékek, vezetõréteggel bevont üvegek, prizmák, ve-
zetékek, elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mág-
nesek, mágneshuzalok, mágneskártyák, mágneslemezek, memó-
riakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses személyazonosító
kártyák, személyhívók, beléptetõrendszerek, mágneses kódolók,
vonalkód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai leta-
pogatóegységek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó készü-
lékek és számítógépek, letölthetõ és rögzített számítógépprogra-
mok, elektromos ajtónyitó szerkezetek, elektromos zárak, bekap-
csolók, zárókapcsolók, elektromos akkumulátorok, akkumulátor-
töltõk, automatikus idõkapcsolók, informatikai csatolók, interfé-

szek, elektromos kerítések, fémdetektorok ipari vagy katonai
használatra, kézi adó-vevõk, vevõszámláló készülékek.
20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak, la-
katok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.
37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberende-
zések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezé-
sek, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása;
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.

(111) 198.136 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 01673 (220) 2008.05.15.
(732) Philip Morris Products S. A., Neuchatel (CH)
(300) 50867 2008.01.22. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 198.137 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 03411 (220) 2008.11.04.
(732) Klement Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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) 198.138 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 03908 (220) 2008.12.19.
(732) Lin Shouliang, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.139 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 03735 (220) 2008.12.04.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLIFARBE DISZPERZIÓS FAL-
ÉS MENNYEZETFESTÉK

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.
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(111) 198.141 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 03736 (220) 2008.12.04.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore-i cég, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(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 marketingtevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon ke-
resztül 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.

(111) 198.143 (151) 2009.08.12.
(210) M 08 02624 (220) 2008.08.15.
(732) dr. Fülöp Mária Erzsébet, Budapest (HU);

Bitay Levente Zsolt, Budapest (HU)

(541) INTERRégió R
(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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.146 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00363 (220) 2009.02.10.
(732) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NO’RINDA
(511) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült dzsú-
szok.

(111) 198.148 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00503 (220) 2009.02.25.
(732) Wilson Construction Co., Victoria , Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,
kiadói tevékenység.
43 Étterem, gasztronómia.

(111) 198.149 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00053 (220) 2009.01.09.
(732) Ad-Style Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, futballci-
põk, melegítõk, szvetterek, nadrágok, pulóverek, sapkák, sálak,
zoknik, pólók, kabátok, dzsekik, cipõk, papucsok, sportcipõk,
sportlábbelik, sporttrikók, tornacipõk, tornaruházat, sportmezek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák lab-
dajátékokhoz, sípcsontvédõk, asztalok asztalifocihoz, tornafel-
szerelés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivé-
telével), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rende-
zése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportedzõtábori szolgál-
tatások.

(111) 198.150 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00820 (220) 2009.03.26.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SINGLON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.151 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00821 (220) 2009.03.26.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.152 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00822 (220) 2009.03.26.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.153 (151) 2009.08.12.
(210) M 09 00504 (220) 2009.02.25.
(732) Wilson Construction Co., Victoria , Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EMMA ASSZONY KONYHÁJA
(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,

kiadói tevékenység.
43 Étterem, gasztronómia.

A rovat 115 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 182.850, 197.708,
197.901, 197.906–197.919, 198.001, 198.030–198.036, 198.041–
198.055, 198.059–198.073, 198.077–198.079, 198.081–198.124,
198.136–198.139, 198.141, 198.143, 198.146, 198.148–198.153
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(111) 121.204
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.514
(732) BASF CATALYSTS LLC, Florham Park, New Jersey (US)

(111) 129.006
(732) Studio Peyo S.A., Genéve (CH)

(111) 129.033
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Winston-Salem,
North Carolina (US)

(111) 157.984
(732) C. Park (2000) Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 158.322
(732) Speed Channel, Inc., Los Angeles (US)

(111) 159.661
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.847
(732) Biró Attila Imre, Ercsi (HU)

(111) 159.873
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.874
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.876
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 160.343
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.344
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.346
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.347
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.350
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.351
(732) DR. BATA Magyar–Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.569
(732) Starcom MediaVest Group, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 161.023
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 161.483
(732) Starcom MediaVest Group, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 162.618
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.619
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.704
(732) Subert István, Érd (HU)

(111) 162.955
(732) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

(111) 163.088
(732) Biró Attila Imre, Ercsi (HU)

(111) 163.118
(732) Hyosung Corporation, Szöul (KR)

(111) 163.530
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)

(111) 163.600
(732) Laurel Bank Machines Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo (JP)

(111) 164.252
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 164.253
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 164.267
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)
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(111) 164.271
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 164.277
(732) Kimberly-Clark S.A., Klucze, Klucze (PL)

(111) 164.283
(732) Panasonic Corporation, Osaka Prefectura (JP)

(111) 164.494
(732) PATCHI S.A.L., Beirut (LB)

(111) 164.503
(732) Sensormatic Electronics Corporation (A Nevada Corporation),

Boca Raton (US)

(111) 164.608
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 164.620
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 167.482
(732) NTT Communications Kabushiki Kaisha, also trading as NTT

Communications Corporation, Tokió (JP)

(111) 167.514
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 167.647
(732) Together Limited, London (GB)

(111) 169.173
(732) NEC CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 170.681
(732) Delphi Technologies, Inc., Troy, MI 48098 (US)

(111) 174.118
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)

A rovat 44 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 116.755
(732) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois (US)

(111) 117.224
(732) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois (US)

(111) 128.514
(732) BASF CATALYSTS LLC, Florham Park, New Jersey (US)

(111) 142.831
(732) MINI-CERVO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 160.343
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.344
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.346
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.347
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.350
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 160.351
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ

Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 162.704
(732) Subert István, Érd (HU)

(111) 163.237
(732) ISH Informatika Kft., Budapest (HU)

(111) 166.391
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, Bremen (DE)

(111) 167.617
(732) ISH Informatika Kft., Budapest (HU)

(111) 170.733
(732) Albacete Urbana, S.L., Alicante (ES)

(111) 174.529
(732) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois (US)

(111) 184.101
(732) GITI Tire Pte. Ltd., Singapore (SG)

(111) 195.292
(732) AXA, Paris (FR)

(111) 196.463
(732) ISH Informatika Kft., Budapest (HU)

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 160.935
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.051
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.071
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.072
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 164.608
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.608
(732) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(111) 174.118
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 185.453
(732) Evonik Stockhausen GmbH, Krefeld (DE)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 8 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II.



Képviselet megszûnése

(111) 160.935
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.051
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.071
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.072
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.608
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 174.118
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)

(111) 185.453
(732) Evonik Stockhausen GmbH, Krefeld (DE)

(111) 195.427
(732) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 122.001
(732) B&L SPAF, Inc., Wilmington, Massachusetts (US)

(111) 129.006
(732) Studio Peyo S.A., Genéve (CH)

(111) 159.847
(732) Biró Attila Imre, Ercsi (HU)

(111) 164.283
(732) Panasonic Corporation, Osaka Prefectura (JP)

(111) 164.503
(732) Sensormatic Electronics Corporation (A Nevada Corporation),

Boca Raton (US)

(111) 165.495
(732) Pfizer Cork Limited, Little Island, County Cork (IE)

(111) 170.681
(732) Delphi Technologies, Inc., Troy, MI 48098 (US)

(111) 185.453
(732) Evonik Stockhausen GmbH, Krefeld (DE)

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása
különleges gyorsított eljárásban

(210) M 08 03715
(731) Helvox Autótechnika Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 db közlést tartamaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.
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