
(210) M 08 03343 (220) 2008.10.27.
(731) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) MEZOFORTE
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 09 01260 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01261 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OTS Közlemények
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01262 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OS-Hírvonal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01263 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OS Közlemények
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01533 (220) 2009.05.25.
(731) Mediator Szervezési és Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 19 Megmunkált fa (Famodifikációs eljárással készült fa, fater-
mékek).

40 Famegmunkálás (Famodifikációs eljárás).

(210) M 09 01724 (220) 2009.06.04.
(731) GDS Invest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Vizek, ivóvizek, ásványvizek, artézi vizek, izotónikus vi-
zek, és italok, (ozmózissal) tisztított vizek, ízesített vizek, dúsított
vizek, gyümölcs-, zöldség kivonatokkal és egyéb tápanyagokkal
dúsított vizek, tápanyagokkal dúsított szénsav és alkoholmentes
italok, energia és sportitalok, elekrolittal dúsított vizek, szénsavas
vizek, és szénsavas ásványvizek, valamint a felsoroltak felhasz-
nálásával készült italok, szénsavas üdítõk, jeges teák, tápanya-
gokkal dúsított jeges teák, szörpök, és más készítmények italok-
hoz.

(210) M 09 01860 (220) 2009.06.25.
(731) Formula Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)
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(511) 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 01918 (220) 2009.06.30.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) IMMUN HERBAL
(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 01948 (220) 2009.07.03.
(731) Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
(740) dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõ-
kabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kala-
pok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak
sportcipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, közön-
ségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felku-
tatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység: alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, szín-
házi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.

(210) M 09 01949 (220) 2009.07.03.
(731) Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
(740) dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõ-
kabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kala-
pok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak sport-
cipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk szá-
mítógépes adatbázisokba vaiõ szerkesztése, iratmásolás, közön-
ségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felku-
tatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.

41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység, alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, szín-
házi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.

(210) M 09 02102 (220) 2009.07.16.
(731) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WELL DAY
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-

lok; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

(210) M 09 02103 (220) 2009.07.16.
(731) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.

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; konyha-, és fürdõszoba-
bútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén akril-
lapból.

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

(210) M 09 02105 (220) 2009.07.16.
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok, beleértve a páco-
kat, higítókat és szinezõ anyagokat, mint festékek, kencék és lak-
kok adalékanyagait; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

(210) M 09 02106 (220) 2009.07.16.
(731) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXSPOT
(511) 5 Gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények állatgyó-

gyászati célokra.

(210) M 09 02107 (220) 2009.07.16.
(731) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

Athens (GR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok részére.
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(210) M 09 02108 (220) 2009.07.16.
(731) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

Athens (GR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(210) M 09 02110 (220) 2009.07.17.
(731) FU DA LI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02111 (220) 2009.07.17.
(731) Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)
(740) Kóber Ferenc, Budapest

(541) Zeleus
(511) 33 Bor.

(210) M 09 02115 (220) 2009.07.17.
(731) Z-Broadband Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tárczy György, Törökbálint

(541) UNICAP
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 02162 (220) 2009.07.22.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ALTAFINO
(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.

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 09 02167 (220) 2009.07.22.
(731) MACAO CAFÉ & BÁR Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MISS POKER HUNGARY
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

(210) M 09 02169 (220) 2009.07.22.
(731) Balkoil Kft., Budapest (HU)

(541) SPEED ECONOMIC BOX
(511) 7 Elektromagnetikus folyadéktisztító szerkezet.

(210) M 09 02170 (220) 2009.07.22.
(731) Ratkai Margit, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés, ezen belül különösen: telekommunikációk; in-
ternetes információkhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátá-
sa; adatátvitel számítógépes hálózatokon keresztül; portálok biz-
tosítása az interneten; üzenetek továbbítása Internet címekre; hoz-
záférés lehetõvé tétele telekommunikációs vagy számítógépes há-
lózatokon, valamint más interaktív médián keresztül elérhetõ
elektronikus rendszerhez, sors-, pénz- és szerencsejátékokra vo-
natkozó részvételi nyilatkozat leadása érdekében.

41 Szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása; játékok, külö-
nösen sors-, pénz- és szerencsejátékok lebonyolítása az interne-
ten, szolgáltatások számítógépes rendszereken, valamint on-line
internetes illetve egyéb hálózati kommunikáción keresztül; on-li-
ne módon felkínált játékszolgáltatások; fogadások felajánlása és
megkötése; csoportos lottózás, totózás és egyéb játékok szervezé-
se az interneten, telefonon és postai úton; lottó, totó, szerencsejá-
tékok és egyéb nyereményjátékok fogadási variációinak készíté-
se; klub szolgáltatások, alkotói mûhely szervezése lebonyolítása,
különösen fogadási variációk kidolgozására; online elérhetõ
elektronikus publikáció; találkozók szervezése.

42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
ezen belül különösen: számítógépes szolgáltatások és Internet tar-
talom szolgáltatás és szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés számító-
gépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez
adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számítógép
szoftver fenntartása.

(210) M 09 02171 (220) 2009.07.22.
(731) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SÁGA SZÍVKÜLDI
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

(210) M 09 02176 (220) 2009.07.23.
(731) Lady Sisi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 09 02182 (220) 2009.07.23.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

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

(210) M 09 02194 (220) 2009.07.24.
(731) Lasso Financial Ltd., Charleston, Nevis (US)
(740) dr. Némethi Csanád, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 02199 (220) 2009.07.24.
(731) Palotás Erika, Budakeszi (HU)

(546)

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; vizi szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése.

43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, egyéb szál-
láshely szolgáltatás.

(210) M 09 02200 (220) 2009.07.24.
(731) Kovács Csaba, Polgár (HU)

(546)

(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 02330 (220) 2009.08.10.
(731) Márton Gergely, Budapest (HU)

(541) AMAZON
(511) 5 Terhesség kimutatására szolgáló készítmények; petesejtérés

kimutatására szolgáló készítmények; terhességi hormon kimuta-
tására szolgáló tesztek; terhességi hormon kimutatására szolgáló
készítmények; terhességi gyorstesztek.

(210) M 09 02333 (220) 2009.08.10.
(731) Tari Attila, Tar (HU)

(541) hypo-Design
(511) 20 Bútorok fémbõl vagy fából vagy mûanyagból, asztalok, szé-

kek, fotelek, kar(os)székek, padok, irodabútorok, íróasztalok (bú-
torzat), rajzasztalok, polcok, ágyak, komódok, szekrények, fiókos

szekrények, matracok, mûvészeti tárgyak fából, dobozok fémbõl
vagy fából.

42 Belsõépítészet, ipari formatervezés, grafikusmûvészi terve-
zési szolgáltatások, mûszaki tanulmányok készítése, mûszaki ku-
tatás, kutatás és fejlesztés mások részére.

(210) M 09 02335 (220) 2009.07.03.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio

45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.

21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogse-
lyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszkö-
zök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.

(210) M 09 02339 (220) 2009.08.11.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata 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.
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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.

(210) M 09 02354 (220) 2009.08.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata 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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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.

(210) M 09 02362 (220) 2009.08.13.
(731) SURYA International, Ellisbridge, Ahmedabad (IN)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) FRUTTCO
(511) 32 Üdítõitalok, porok italok elõállításához, ásványvizek és

szénsavas italok; gyümölcslevek, gyümölcsnektárok; szörpök és
más készítmények italok elõállításához, instant italporok; esszen-
ciák italok elõállításához; gyümölcsital sûrítmények.

(210) M 09 02365 (220) 2009.09.10.
(731) BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

(541) VEGESOL eReS
(511) 1 Peronoszpóra megelõzésére szolgáló vegyi termékek.

5 Gombaölõ szerek, fungicidek; peronoszpóra/lisztharmat
kezelésére szolgáló vegyi termékek.

(210) M 09 02366 (220) 2009.09.10.
(731) BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

(541) VEGESOL R
(511) 1 Peronoszpóra megelõzésére szolgáló termékek.

5 Gombaölõ szerek, fungicidek.

(210) M 09 02373 (220) 2009.08.14.
(731) Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) WODIBO
(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 02374 (220) 2009.08.14.
(731) Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) SATIBO
(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 02376 (220) 2009.08.14.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 02378 (220) 2009.08.14.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02388 (220) 2009.08.17.
(731) Commodireal Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) B-INN
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 09 02399 (220) 2009.08.18.
(731) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Budapest

(541) 3 nap alatt az internet körül
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

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

(210) M 09 02400 (220) 2009.08.18.
(731) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, 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.

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

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

(210) M 09 02455 (220) 2009.08.26.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; útmuta-
tási és oktatási anyagok; nyomtatott kiadványok; folyóiratok; új-
ságok; könyvek; noteszek; kézikönyvek; útmutatási kéziköny-
vek; felhasználói kézikönyvek; szórólapok; hirdetési- és reklám-
anyagok; vékony fûzött könyvek; katalógusok; brosúrák; magazi-
nok; hírlevelek; oktatási anyagok a tanítás területén; oktatási
anyagok nyomtatott formában; oktatási anyagok írott formában;
papíripari termékek az oktatás területén történõ felhasználásra;
tanítóanyagok oktatási célokra; számítógépes szoftverrel kapcso-
latos nyomtatványok.

38 Távközlés; interaktív szolgáltatások fõzéssel kapcsolatos
programok és információk nézésének, ill. megosztásának elõsegí-
tésére; üzenetküldés audiovizuális média útján; üzenetküldés
elektronikus média útján; információnyújtás médiakommuniká-
cióra vonatkozóan; kommunikáció; rádió és televíziós mûsorok
és videók közvetítése internet útján; üzenetek terjesztése internet
útján; vitafórumok szolgáltatása az interneten; távközlési csator-
nák TV-s vásárlásra; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatások.

41 Szórakoztatási szolgáltatások; információnyújtás élelmi-
szer- és fõzéstudomány területén internet útján; fõzéssel kapcso-
latos szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatási szol-
gáltatások; oktatási, útmutatási, konzultációs és képzési szolgál-
tatások; fõzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; események,
kiállítások, kulturális tevékenységek, versenyek és színpadi be-
mutatók szervezése; televíziós és rádiómûsorok gyártása, bemu-
tatása és terjesztése; interaktív szórakoztatás; kiadói tevékenység;
könyvek és magazinok kiadása; (nem letölthetõ) on-line elektro-
nikus kiadványok nyújtása; szórakoztatásra, fõzésre és oktatásra
vonatkozó on-line információ számítógépes adatbázisból vagy
internet útján; elektronikus játékszolgáltatások internet útján;
klubszolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos infor-
máció, tanácsadás és konzultáció.

(210) M 09 02538 (220) 2009.09.02.
(731) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)
(740) Könyvesné dr. Tóth Beáta ügyvéd, Diósd
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(546)

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

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

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

(210) M 09 02543 (220) 2009.09.07.
(731) EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõi

Kft., Orosháza (HU)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús.

(210) M 09 02546 (220) 2009.09.07.
(731) Yu Jianhua, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágynemû.

(210) M 09 02567 (220) 2009.09.10.
(731) Bradolin Kft., Budapest (HU)

(541) Bradoline
(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).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02568 (220) 2009.09.10.
(731) Oros-Avis Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, víziszárnya-
sok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott hústermé-
kek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pácolt-füs-
tölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei;
zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárított és fõ-
zött gyümölcsök és zöldségek, hús és halkészítmények, kolbász-
félék; kész és gyorsételek; zselék, lekvárok; gyümölcs és zöldség
konzervek; szószok, desszertek; tojások; tej és tejtermékek jog-
hurtok, szójából kivont étkezési fehérjék, étkezési olajok és zsí-
rok, diók és dióvajak; savanyúságok, fûszernyövények, zöldség-
darabokból vagy zöldségsûrítménybõl álló kenhetõ ételek.

(210) M 09 02572 (220) 2009.09.11.
(731) JÁNER-HÚS Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; hentesáruk;
hús, tartósított; kolbász; májpástétom; pacal; sonka; sózott hús;
szalonna; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(210) M 09 02573 (220) 2009.09.11.
(731) Molnár Brigitta Erika, Dány (HU)
(740) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; hentesáruk;
hús, tartósított; kolbász; májpástétom; pacal; sonka; sózott hús;
szalonna; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(210) M 09 02596 (220) 2009.09.14.
(731) Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)

(546)
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(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó
szerek; fogkrémek.

21 Fésûk, szivacsok.

30 Kávé, rizs.

(210) M 09 02600 (220) 2009.09.14.
(731) Gergely László András, Szekszárd (HU)
(740) Dobos Tamás, Kozármisleny

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02720 (220) 2009.09.23.
(731) TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Baja (HU)
(740) dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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.

(210) M 09 02731 (220) 2009.09.24.
(731) C és P 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetbecse (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek, túró alapú desszertek.

(210) M 09 02732 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 02735 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) DENTABON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 02736 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) GRAPPO
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 02748 (220) 2009.09.25.
(731) AAM Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(546)

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

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

(210) M 09 02749 (220) 2009.09.25.
(731) ManiBar Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 09 02772 (220) 2009.09.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Kalinka szikra
(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.

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

35 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-
rök kivételével).

(210) M 09 02774 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02775 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RANLOZAR PLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02776 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02777 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02778 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) QUPRACE PLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02779 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02780 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02781 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02782 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Red Card
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02783 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Red Kártya
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
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ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02784 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Blue Card
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02785 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Blue Kártya
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik

rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02786 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Green Card
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02787 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Green Kártya
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02788 (220) 2009.09.28.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MOL Silver Card
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 09 02991 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CALCIRIGAT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02992 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CALCISENORET
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02993 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

A rovat 81 db közlést tartalmaz.
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