
(210) M 07 01745 (220) 2007.05.10.
(731) Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
(300) 443782 2006.12.14. CZ
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAGICARE
(511) 5 Orvosi és diétás termékek gyógyszerészeti és orvosi célok-

ra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen élelmi-
szer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített probio-
tikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati hasz-
nálatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyermekek
és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti célokra;
mikroorganizmus kultúrák és bakteriológiai közegek orvosi cé-
lokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógyfüvek.

35 Ügynöki szolgáltatások gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kap-
csolatos területen; import és export képviselet; üzleti tanácsadás;
üzlettel kapcsolatos ügynöki tevékenység; reklám és propaganda
tevékenység; üzleti információ biztosítása, nevezetesen multimé-
dia információk reklám és üzleti célokra, beleértve a kutatást; rek-
lám és propaganda tevékenység, beleértve az on-line reklámot és
a felhasználók megjelenítését az Internet hálózaton; az Internet
használata üzleti célokra, nevezetesen kutatási szolgáltatások és
e-üzlet; a reklám és/vagy reklámszövegek, nyomtatott reklám-
anyagok publikálása; a reklámanyagok terjesztése; üzleti kutatás
és a piac elemzése; piackutatás; a reklám és a termékekkel, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti bemutatók szervezése, bele-
értve a szakkiállításokat és az azokat támogató tevékenységeket; a
termékek és nyomtatványok reklám célú terjesztése; hazai és
külföldi cégek és termékek üzleti megjelenítése; üzleti informáci-
ós szolgáltatás; mûszaki konzultáció és konzultációs szolgáltatá-
sok.

42 Fejlesztés és kutatás gyógyszerészeti és orvosi célokra, or-
vosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcso-
latosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti kuta-
tások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs szol-
gáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

(210) M 08 00750 (220) 2008.03.05.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Nestlé Hungária Kft., Budapest

(541) FORRÓ BÖGRE
(511) 29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-

mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt) gombák (tartósított, szárí-
tott vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, levesek, tészták konzervek,
készételek, fagyasztott vagy szárított; étkezési olajok és zsírok;
krémporok.

30 Kekszek; cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tej-
karamellák, pudingok; méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire,
müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra
kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt
tészta nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek,
készételek formájában is; szószok; szója szósz; ketchup; aromati-
záló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek,
fûszerek, ízesítõk.

(210) M 08 02314 (220) 2008.07.15.
(731) Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvíz.

(210) M 08 03725 (220) 2008.12.03.
(731) Festék-Bázis Kft., Röszke (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) FACTOR
(511) 2 Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; vala-

mint fapácok; színezõ anyagok; maróanyagok; tapéták eltávolítá-
sára szolgáló készítmények; zománcok.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás-, és marke-
ting tevékenységek.

(210) M 09 00699 (220) 2009.03.17.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 09 01445 (220) 2009.05.15.
(731) Big-Stár Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Kínából származó kapszulák és étrend-kiegészítõk.

35 Kínából származó kapszulák és étrend-kiegészítõk kereske-
delmi ügylete.
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(210) M 09 01767 (220) 2009.06.18.
(731) Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 29 Magyarországról származó tojások, tojásfehérje, tojássár-
gája; tojáspor, valamint tisztított tojások.

(210) M 09 01782 (220) 2009.06.18.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A szakmánk a szenvedélyünk
(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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés fejlesz-
tés.

(210) M 09 01803 (220) 2009.06.19.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) UGAR
(511) 29 Szárított zöldségek.

(210) M 09 01865 (220) 2009.06.26.
(731) Monori Úti Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi információs ügynökségek, mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.

36 Ingatlankezelés, ingatlanok bérlete.

(210) M 09 01898 (220) 2009.06.29.
(731) Bencsik László, Budapest (HU)

(541) PATIKOMAT
(511) 7 Gépek, gyógyszer összeállító (komissziózó) és/vagy kiadó

gép.

11 Egészségügyi berendezések.

35 Gyógyszer kiskereskedelem, gyógyszer automata és annak
üzemeltetése.

(210) M 09 01938 (220) 2009.07.02.
(731) Szent Korona Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szent István Korona Pince
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 09 02029 (220) 2009.07.10.
(731) Artklikk Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Katalin, Szilágyi Katalin 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.

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 02046 (220) 2009.07.14.
(731) Auratárs Biotechnológiai és Társadalomtudományi Humán

Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail, fórumok biztosítása az inter-
neten, hangposta szolgáltatások, hozzáférés biztosítása adatbázi-
sokhoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, távkon-
ferencia szolgáltatások, távközlési beszélgetésterelõ és összeköt-
tetési szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével, üzenetek küldése.

41 Digitális képfelvételezés, fényképészet, fotóriportok készí-
tése, hangstúdiók szolgáltatásai, online elérhetõ elektronikus pub-
likációk, rádió- és televízió programok készítése, sorsjátékok le-
bonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása szerencsejáté-
kok, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú információk, zene
összeállítása.

45 Házasságközvetítõ irodák, horoszkóp készítése, személyes
háttér adatok vizsgálata, társas kíséret, társkeresõ klubbok.

(210) M 09 02047 (220) 2009.07.14.
(731) Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vectorgard pro
(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
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 02058 (220) 2009.07.14.
(731) Smart Optika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) OPTICALL
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 02070 (220) 2009.07.15.
(731) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)
(740) Lehõcz József, Kecel

(546)

(511) 33 Édes fehérbor.

(210) M 09 02092 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02098 (220) 2009.07.16.
(731) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosú-
rák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézi-
könyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.

41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, neveze-
tesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszi-
chológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása.

44 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.

(210) M 09 02126 (220) 2009.07.20.
(731) Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
(740) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak

(541) Fokos
(511) 33 Alkohol tartalmú ital (kivéve sörök); szeszesital.

(210) M 09 02145 (220) 2009.08.18.
(731) Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

(541) Cattani Magánnyomozó
(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-

delmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; nyomozási és
felügyeleti szolgáltatások.

(210) M 09 02196 (220) 2009.07.24.
(731) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György, Budaörs

(541) A TESCOBAN MINDIG TALÁL ALACSONY
ÁRAKAT

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

(210) M 09 02217 (220) 2009.07.28.
(731) AOLITE KFT, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ.

(210) M 09 02244 (220) 2009.07.31.
(731) Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
(740) Kruchina Sándor, Budapest

(541) Austrotherm Zenit
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

(210) M 09 02245 (220) 2009.07.31.
(731) Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
(740) Kruchina Sándor, Budapest

(541) Austrotherm Aktív
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

(210) M 09 02246 (220) 2009.07.31.
(731) Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
(740) Kruchina Sándor, Budapest

(541) Austrotherm Expert
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

(210) M 09 02249 (220) 2009.07.31.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH., Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) BOOTLEGBAR
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, moz-

góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (fel-
ügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; han-
gok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata
áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ
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készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.

33 Borok, szeszesitalok, likõrök (sörök kivételével).

43 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás,
(élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 09 02250 (220) 2009.07.31.
(731) KSK BONO s.r.o., eská Skalice (CZ)
(740) Fehér Roland, Budapest

(541) Frakk
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 09 02251 (220) 2009.07.31.
(731) KSK BONO s.r.o., eská Skalice (CZ)
(740) Fehér Roland, Budapest

(541) Lukrécia
(511) 31 Tápanyagok állatok számára.

(210) M 09 02255 (220) 2009.07.31.
(731) BASE AGENT Kft., Kiskõrös (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(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).

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

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

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

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

(210) M 09 02256 (220) 2009.07.31.
(731) ALCATEL LUCENT, Paris (ES)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) IP TOUCH
(511) 9 Telefonok.

(210) M 09 02263 (220) 2009.08.03.
(731) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 09 02264 (220) 2009.08.03.
(731) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) GPSec
(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 09 02267 (220) 2009.08.03.
(731) Mamma Egészségügyi Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés.

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.

44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 02269 (220) 2009.08.03.
(731) HINDENT Fog- és Szájbeteg Szakorvosi Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, fogászat.
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(210) M 09 02271 (220) 2009.08.03.
(731) Liu Xiaoqin, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Villanykörték; villanykörték, elektromos; fénycsövek;
fénycsövek világításra; ventilátorok; zseblámpák, elektromos;
kávéfõzõgépek, elektromos; kávéfõzõk, elektromos; elektromos
ventilátorok személyes használatra; kenyérpirítók; mikrohullámú
sütõk; (vízmelegítõ készülékek).

24 Textiliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba: ágy- és asztalnemük.

25 Ingek; nyakkendõk.

(210) M 09 02275 (220) 2009.08.03.
(731) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(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 02280 (220) 2009.08.04.
(731) Ec-Pec Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Tamás, Dr. Nagy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Persona Doll program
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 02282 (220) 2009.08.04.
(731) Csepp-Kõker Kft., Sóskút Külterület (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Tisztításra szolgáló tisztítószerek, melyek felhasználhatók
kosz, olaj, zsír, moha, alga, salétrom, falfirka, penész, cementfá-
tyol, füst, korom és egyéb szennyezõdések eltávolítására.

(210) M 09 02283 (220) 2009.08.04.
(731) Csepp-Kõker Kft., Sóskút Külterület (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Impregnálószerek, melyek speciális védelmet biztosítanak
víz, valamint különbözõ szennyezõdések, úgymint, kosz, zsír,
olaj, falfirka, moha, penész, salétrom, cementfátyol és egyéb
szennyezõdéek ellen, amelyek alkalmasak színélénkítésre, vízle-
pergetésre konzerválásra.

(210) M 09 02287 (220) 2009.08.05.
(731) Demkó Mónika, Budapest (HU)

(541) ACES
(511) 28 Játékok, játékszerek, kártyajáték.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41 Szerencsejáték.

(210) M 09 02291 (220) 2009.08.06.
(731) Maya Soraya Khazei, Budapest (HU)
(740) Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 02297 (220) 2009.08.06.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 02298 (220) 2009.08.06.
(731) Petróczy Attila, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 09 02299 (220) 2009.08.06.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MINDEN JÓ, HA VÉGE JÓ
(511) 3 Szappanok; illatszerek; illóolajok; napolajok; készítmények

a bõr, a fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápolására és szépítésére;
hajformázó termékek; hajszínezõ, színeltávolító, és hajfestõ ké-
szítmények.

(210) M 09 02304 (220) 2009.08.07.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 02305 (220) 2009.08.07.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 02308 (220) 2009.08.07.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 31 Állati takarmány.

(210) M 09 02309 (220) 2009.08.07.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék.

(210) M 09 02347 (220) 2009.08.12.
(731) VizTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(541) VIRON
(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 09 02355 (220) 2009.08.12.
(731) Gárdonyi Zoltán László, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 5 Gyógynövények, gyógyteák, herbateák.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, aprósütemények, bonbonok, cso-
koládé, csokoládé alapú italok, gabonakészítmények, jeges tea,
kandis cukor, kávé alapú italok, kekszek, kétszersültek, méz, mé-
zeskalács, növényi készítmények pótkávéként, pótkávé, rizs,
snack ételek sós kekszek, édesítõszerek, tea alapú italok, répacu-
kor, alkoholmentes italok.

(210) M 09 02377 (220) 2009.08.14.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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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 02389 (220) 2009.08.17.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 09 02390 (220) 2009.08.17.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(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 02391 (220) 2009.08.17.
(731) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõi 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 02396 (220) 2009.08.18.
(731) Lowe Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02401 (220) 2009.08.18.
(731) Szilasi H. Lajos, Orosháza (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemények, más gabonakészítmények.

(210) M 09 02425 (220) 2009.07.02.
(731) Fournier Industrie et Sante, Dijon (FR)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) TREAKOL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények kardiovaszkuláris megbete-

gedések kezelésére.

(210) M 09 02426 (220) 2009.08.25.
(731) Ji Xiaowei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 02427 (220) 2009.08.25.
(731) Ji Xiaowei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02432 (220) 2009.08.25.
(731) Euro-Phoenix Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02445 (220) 2008.04.29.
(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,

44316-0001 (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncsok, gumiabroncsok, motorkerékpár-abroncsok,
szárazföldi jármûvek abroncsai, gépkocsi abroncsok, teherau-
tó-abroncsok, mezõgazdasági jármûvek abroncsai; (tömlõk) gu-
miabroncsok(hoz); futófelületek jármûvekhez (traktor típusú
vagy lánctalpas); futófelületek újrafutózáshoz; újrafutózó anya-
gok gumiabroncsokhoz; kerekek; kerékperemek; kerékagyak;
dísztárcsák (keréken); sárvédõk jármûvekhez; gumiabroncs és
abroncstömlõ javító anyagok és készletek; csúszásgátló eszközök
jármûvekhez; fékek; jármû tömlõk; kerékkiegyenlítõ súlyok; esz-
közök jármû gumiabroncsok felfújásához; kötszerek; alapjában
véve gumiból készült részek jármûvekhez; az összes fent említett
áruhoz való alkatrész és szerelvény.

35 Gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, jármû hernyó-
talpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához való
futófelületek, kerekek, agyak, dísztárcsák, gumiabroncs és ab-
roncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek és szerelvények
hirdetése és reklámozása; gumiabroncsok, belsõ gumiabroncs-
tömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok
újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak, dísztárcsák,
gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek
és szerelvények hirdetése és reklámozása elektronikus kommuni-
kációs hálózatok, az internet, extranet, intranet és helyi hálózatok
felhasználásával; beszerzési szolgáltatások, melyek segítséget
nyújtanak harmadik személyek számára gumiabroncsok, belsõ
gumiabroncstömlõk jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gu-
miabroncsok újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak,
dísztárcsák, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gép-
jármû részek és szerelvények megszerzéséhez; elektronikusan
nyújtott beszerzési szolgáltatások, melyek segítséget nyújtanak

harmadik személyek számára gumiabroncsok, belsõ gumiab-
roncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiab-
roncsok újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak, dísz-
tárcsák, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjár-
mû részek és szerelvények megszerzéséhez; abroncsok, belsõ gu-
miabroncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gu-
miabroncsok újrafutózásához használt futófelületek, kerekek,
agyak, dísztárcsák, abroncs- és abroncstömlõ-javító anyagok va-
lamint gépjármûalkatrészek és -tartozékok kis- és nagykereske-
delme; különféle áruk, nevezetesen belsõ gumiabroncstömlõk,
jármûtalpak, jármû-futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásá-
hoz való futófelületek, kerekek, agyak dísztárcsák, gumiabroncs-
és abroncstömlõ-javító anyagok és gépjármûalkatrészek és -sze-
relvények egy helyre gyûjtése mások számára (ezek szállításának
kivételével), kiskereskedelmi boltok, nagykereskedelmi márka-
boltok által, weblapokon vagy televíziós bevásárlócsatornákon
keresztül; gumiabroncsokkal, jármû hernyótalpakkal, jármû futó-
felületekkel, gumiabroncsok újrafutózásához való futófelületek-
kel, kerekekkel, agyakkal, dísztárcsákkal, gumiabroncs és ab-
roncstömlõ javító anyagokkal és gépjármû részekkel és szerelvé-
nyekkel kapcsolatos üzleti konzultáció és tanácsadás; abroncs-
kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; abroncs-kiskereskelmi
szolgáltatások; a fent említettekkel kapcsolatos online tájékozta-
tás; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási és
információs szolgáltatások; a fent említett szolgáltatások biztosí-
tása az Internet és más elektronikus kommunikációs hálózatok
felhasználásával; abroncsokhoz kapcsolódó kereskedelmi szol-
gáltatások, abroncsokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások,
üzletvezetési, üzleti adminisztrációs, hirdetési szolgáltatások, iro-
dai szolgáltatások, szaktanácsadás, kereskedelmi vagy ipari igaz-
gatás segítségnyújtás, abroncsokhoz kapcsolódó kereskedelmi
vagy ipari igazgatási segítségnyújtás, árubemutatás, eladási pro-
móció, beszerzési szolgáltatások mások számára.

37 Gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncs-javítási
szolgáltatások; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok
felszerelése; gumiabroncsok, jármû hernyótalpak, jármû futófelü-
letek, gumiabroncsok újrafutózásához használt futófelületek, ke-
rekek agyak és dísztárcsák javításával, szerkezetével, újrafutózá-
sával, összeállításával, karbantartásával, illesztésével és szerelé-
sével kapcsolatos szaktanácsadás, tanácsadás és tájékoztatás; gu-
miabroncsok és abroncstömlõk gumiabroncs és abroncstömlõ ja-
vító anyagok felhasználásával történõ javításával és újrafutózásá-
val kapcsolatos szaktanácsadás, tanácsadás és tájékoztatás; a fent
említett szolgáltatások bíztosítása interaktív adatbázis, az Internet
és elektronikus kommunikációs hálózatok felhasználásával; a
fent említett szolgáltatásokra vonatkozó vagy azokhoz kapcsoló-
dó szaktanácsadó, tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; infor-
mációk biztosítása az Interneten vagy más elektronikus kommu-
nikációs hálózatokok a fenti említett szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban; abroncsokhoz kapcsolódó mûszaki szolgáltatások, javítási
szolgáltatások, szerelési szolgáltatások, karbantartási szolgáltatá-
sok, mûszaki segítségnyújtás, gépek szerelése/üzembe helyezése,
jármûvek karbantartása, gépjármûvek karbantartása gépjármûvek
javítása, szervizállomás-szolgáltatások, abroncsok vulkanizálá-
sa.

(210) M 09 02446 (220) 2009.08.26.
(731) Pannontrading Kft., Pécs (HU)

(541) PANNONTRADING
(511) 4 Fabriket, szén (tüzelõanyag), tüzifa.

31 Nyers fa(anyag), nyers fa(anyag), farönk, nyers (fa)kérgek,
szalmahulladék.

39 Gépkocsival történõ szállítás, hulladékok szállítása és táro-
lása, jármûvezetõi szolgáltatás, raktárbérlet, raktározás, tárolás,
teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás, áruk raktározása, áruszál-
lítás.

40 Fakitermelés, fafeldolgozás, hulladékkezelés (átalakítás).
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(210) M 09 02462 (220) 2009.08.27.
(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 02468 (220) 2009.08.27.
(731) Fabryka Kosmetyków POLLENA EWA S.A., Lódz (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) eva natura for teens
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai és higiéniás termékek; bõr- és haj-

ápoló termékek; láb- és körömápoló termékek; krémek, emulziók,
habok, gélek kozmetikai használatra, dezodorok.

(210) M 09 02469 (220) 2009.08.27.
(731) Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 02470 (220) 2009.08.27.
(731) Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 02476 (220) 2009.08.28.
(731) Perfect Fond Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek, fehérítõszerek; lefolyócsõ-tisztító készítmé-
nyek; tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok.

21 Mikroszálas törlõkendõ.

(210) M 09 02479 (220) 2009.08.28.
(731) Inda Job Kft., Budapest (HU)

(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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.
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(210) M 09 02480 (220) 2009.08.28.
(731) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) Kreiter József, Piliscsaba

(546)

(511) 16 Háztartási-higiéniai papírtermékek.

(210) M 09 02481 (220) 2009.08.29.
(731) dr. Ötvös Károly, Kecskemét (HU)

(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; 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.

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

(210) M 09 02526 (220) 2009.09.04.
(731) Huang Xiao Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 09 02541 (220) 2009.09.07.
(731) Detki Keksz Édesipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) EDD MAGAD EGÉSZSÉGESRE
(511) 30 Kekszek; édesipari készítmények; gabonakészítmények,

nevezetesen gabonából készült sütemények, tészták, piték és pék-
sütemények.

(210) M 09 02548 (220) 2009.09.08.
(731) Pápay Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Budapest

(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.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02553 (220) 2009.09.08.
(731) A Második Produkció Kft., Bokor (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Fényképek, folyóiratok, hírlevelek, katalógusok, kéziköny-
vek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõlapok, magazinok,
revük, (idõszaki lapok) nyomtatott publikációk, nyomtatványok,
prospektusok, üvdözlõlapok/kártyák.

41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
digitális képfelvételezés, fényképészet, filmgyártás, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése, könyvkiadás,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, onli-
ne elérhetõ elektronikus publikációk, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, ripoteri szolgáltatások, show-mûsorok, televíziós
szolgáltatás videofilmgyártás, videofilmezés.

(210) M 09 02562 (220) 2009.09.09.
(731) Laboratoire Garnier & Cie (Société en nom collectif), F-75008

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

Budapest

(546)

(511) 3 Samponok; gélek, spray-k, habok és balzsamok hajformá-
záshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajfestõ és szõkítõ készítmé-
nyek; készítmények tartós hullámhoz és hajgöndörítés elkészíté-
sére; illóolajok humán használatra.

(210) M 09 02594 (220) 2009.09.14.
(731) Chen Mingdi, Budapest (HU)
(740) dr. Capdebo Gergely ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, állatbõrök és irhák, utitáskák és bõrön-
dök, esernyõk, napernyõk, sétapálcák.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02597 (220) 2009.09.14.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

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

(210) M 09 02598 (220) 2009.09.14.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

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

(210) M 09 02599 (220) 2009.09.14.
(731) Fog-Ász-Apeg Fogászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sopron (HU)
(740) dr. Bihariné dr. Csánk Júlia, Bihari - Csánk Ügyvédi Iroda,

Sopron

(541) FOG-ÁSZ PERSELY
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fogá-
szat.

(210) M 09 02604 (220) 2009.09.15.
(731) dr. Mayer Erika, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Piackutatás; statisztikák összeállítása; szakvéleményadás
gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti in-
formációk.

42 Minõségellenõrzés.

45 Választottbírósági szolgáltatások.

(210) M 09 02618 (220) 2009.09.15.
(731) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) dr. Varga Tamás, Dr. Barbalics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 02652 (220) 2009.09.18.
(731) Jan-Ker 2001 Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Simonffy Ildikó, Szeged

(541) SILVERBRÄU
(511) 32 Sörök, sört tartalmazó kevert italok, alkoholmentes sörök,

italok készítéséhez használt egyéb készítmények.

33 Alkoholos italok.

43 Vendégek ellátásával, elszállásolásával kapcsolatos szol-
gáltatások (étterem, vendéglõ, diszkó, kávéház, bár, rendezvé-
nyek).

(210) M 09 02659 (220) 2009.09.18.
(731) NanGenex Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos vegyi termékek.

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

9 Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõr-
zõ-berendezések, mûszerek, felszerelések.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai
hardver- és szoftver-tervezés.

(210) M 09 02667 (220) 2009.09.21.
(731) Saubermacher-Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai 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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 02668 (220) 2009.09.21.
(731) Vasi Consulting Kft., Celldömölk (HU)
(740) dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai 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.

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 02673 (220) 2009.09.21.
(731) Molnár György, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Táskarádió Eszpresszó
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02674 (220) 2009.09.21.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A FEHÉR BARÁT
(511) 9 Elektronikus, internetes és elektronikus úton letölthetõ újsá-

gok, folyóiratok, könyvek, kiadványok és publikációk.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; nyomta-
tott újságok, folyóiratok, könyvek, könyvecskék, füzetek, kiadvá-
nyok, noteszek, naptárak és falinaptárak;könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

(210) M 09 02675 (220) 2009.09.21.
(731) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus, internetes és elektronikus úton letölthetõ újsá-
gok, folyóiratok, könyvek, kiadványok és publikációk.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; nyomta-
tott újságok, folyóiratok, könyvek, könyvecskék, füzetek, kiadvá-
nyok, noteszek, naptárak és falinaptárak;könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

43 Étteremek, kávéházak, teázók, cukrászdák, büfék, vendég-
látás, ideiglenes szállásadás, rendezvényekhez termek és helyisé-
gek bérbeadása, szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõ-
dék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyen-
konyhák fenntartása.

(210) M 09 02676 (220) 2009.09.21.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) RALNEA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02677 (220) 2009.09.21.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ROPRIXA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02683 (220) 2009.09.21.
(731) Szépvölgyi Géza, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Tanítási és okatási anyagok a japán budó jujutsu kultúra
klasszikus és modern formáival kapcsolatban.

25 Ruházati cikkek, a japán budo jujutsu kultúra jellegzetes öl-
tözékei, rangjelzések.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális
tevékenységek a japán budo jujutsu kultúra klasszikus és modern
formáival kapcsolatban.

M1028

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 02684 (220) 2009.09.22.
(731) Euroministorage Investments (Cyprus) Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Kozma Zoltán Márton, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Nyerje vissza életterét!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 09 02685 (220) 2009.09.22.
(731) Ding Jiansen, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztály-
ba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(210) M 09 02686 (220) 2009.09.21.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MASTERFOAM
(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; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(210) M 09 02693 (220) 2009.09.22.
(731) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, bele-
értve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.

(210) M 09 02694 (220) 2009.09.22.
(731) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, bele-
értve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.

(210) M 09 02695 (220) 2009.09.22.
(731) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, bele-
értve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.

(210) M 09 02696 (220) 2009.09.23.
(731) Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 02704 (220) 2009.09.23.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(541) drinkspector
(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-
asztó eszközök; füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek;
ellenõrzõ-berendezések és készülékek; idõregisztráló készülé-
kek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel bevont üvegek; priz-
mák; vezetékek; elektromágneses tekercsek, elektromos teker-
csek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, mágnesleme-
zek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses sze-
mélyazonosító kártyák; személyhívók, beléptetõ rendszerek;
mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegy-
ségek; optikai letapogató egységek; mágneses adathordozók;
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthetõ és rögzí-
tett számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek;
elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók; elektromos akku-
mulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus idõkapcsolók; infor-
matikai csatolók; interfészek; elektromos kerítések; fémdetekto-
rok ipari vagy katonai használatra; kézi adó-vevõk; vevõszámláló
készülékek.

20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tároló polcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palack zárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartály zárak 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.
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(210) M 09 02729 (220) 2009.09.24.
(731) Liao Da Dong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 09 02733 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

(210) M 09 02734 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

(210) M 09 02737 (220) 2009.09.25.
(731) Netrisk.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Netrisk.hu - Ahol a biztosítók versenyeznek Önért
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 02742 (220) 2009.09.25.
(731) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

(541) Fonte Verde. Az élet vize-java.
(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.

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

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

(210) M 09 02743 (220) 2009.09.25.
(731) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

(541) Vedd a Verdét vidd a verdát!
(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.

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

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

(210) M 09 02747 (220) 2009.09.25.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02751 (220) 2009.09.25.
(731) General Motors Southeast Europe, Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Wir leben Autos
(511) 12 Gépjármûvek valamint gépjármûalkatrészek és gépjármû-

tartozékok.

35 Jármûvek és jármûvekhez kapcsolódó, naponta használt
árucikkek kiskereskedelme, valamint árucikkek értékesítése vég-
felhasználóknak.

37 Javítási munkák, elsõsorban gépjármûvek javítása; gépjár-
mûvek karbantartása.

(210) M 09 02765 (220) 2009.09.28.
(731) Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPINOZA Kávéház
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámo-
zási célú optikai termékkiállítások szervezése.

41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02766 (220) 2009.09.28.
(731) Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPINOZA Színház
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámo-
zási célú optikai termékkiállítások szervezése.

41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02767 (220) 2009.09.28.
(731) Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPINOZA-HÁZ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámo-
zási célú optikai termékkiállítások szervezése.

41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 09 02789 (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 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 02790 (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 Gold 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 02791 (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 Gold 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 02792 (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

(546)

(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 02793 (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

(546)

(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-
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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 02828 (220) 2009.10.01.
(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 02863 (220) 2009.10.05.
(731) Fabricia de Calcado Campeao Portogues SA, 4810-015

Guimaraes (PT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) CAMPORT
(511) 25 Lábbelik, fejfedõk.

(210) M 09 02882 (220) 2009.10.06.
(731) METAL-ART Nemesfémipari Zrt., Budapest (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 02883 (220) 2009.10.06.
(731) METAL-ART Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02886 (220) 2009.10.06.
(731) Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatás.

(210) M 09 02887 (220) 2009.10.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) ALZEPIL ORO
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02897 (220) 2009.10.07.
(731) Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, mágnesterápiás készülékek
gyógyászati használatra.

11 Egészségügyi készülékek és berendezések, mágnesterápiás
és fényterápiás készülékek nem gyógyászati használatra.

(210) M 09 02907 (220) 2009.10.07.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébi-
ételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fog-
orvosi viaszok.

(210) M 09 02930 (220) 2009.10.08.
(731) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, kakaó, csokoládé és kakaó termékek, cukrászsü-
temények, tésztafélék és péksütemények.

(210) M 09 02940 (220) 2009.10.09.
(731) NK Services (Magyarország) Infokommunikációs Megoldások

és Szolgáltatások Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Péter, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(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.
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 02950 (220) 2009.10.12.
(731) Nagy Szent Bazil Rend, Máriapócs (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.

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.

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

(210) M 09 02953 (220) 2005.07.21.
(731) Novaclin B.V., Amsterdam (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) HEMOCLIN
(511) 10 Olajat, krémet és gélt tartalmazó nem-gyógyszerészeti ter-

mékek aranyér kezelésére.

(210) M 09 02957 (220) 2009.10.12.
(731) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Zila Kávéház
(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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02958 (220) 2009.10.12.
(731) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Zila Cukrászda
(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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

A rovat 130 db közlést tartalmaz.
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(111) 196.945 (151) 2009.03.13.
(210) M 06 04104 (220) 2006.12.18.
(732) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG’s Igo My Way
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 198.336 (151) 2009.10.08.
(210) M 08 03961 (220) 2008.12.30.
(732) Salgó Coral Rallye Team Sportegyesület, Salgótarján (HU)
(740) Molnár Tamás, Salgótarján

(546)

(511) 41 Versenyek szervezése.

(111) 198.337 (151) 2009.10.08.
(210) M 08 03962 (220) 2008.12.30.
(732) Natural Doctor Hungary Termelõ, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Alexa Anikó, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Hungarian Rhapsody
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek.

(111) 198.338 (151) 2009.10.08.
(210) M 08 03963 (220) 2008.12.30.
(732) Budapesti Mûvelõdési Központ, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás; klubfoglalkozás gyermekeknek, biztonságos inter-
netezés témakörben.

(111) 198.339 (151) 2009.10.08.
(210) M 08 03965 (220) 2008.12.30.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Rt.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen papírtörülközõk,
szalvéták, papírból készült filterek, papír zsebkendõk, toalettpa-
pírok, papírból készült asztalkendõk, tárolók csomagolóanyagok-
hoz, papírtasakok, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anya-
gok, nevezetesen könyvkötészetben használatos fonal, vászon és
egyéb szövetek könyvkötészeti célokra; fényképek, papíripari
termékek, fényképalbumok, ragasztóanyagok papírhoz és papír-
ipari termékekhez, illetve háztartási célokra és iparmûvészetben
való felhasználásra, öntapadós ragasztószalagok papírhoz és pa-
píripari termékekhez, illetve háztartási célokra; mûvészeti kellé-
kek, nevezetesen mintázóagyagok, vásznak, festékek, festõpalet-
ták és festõállványok, színezõkészítmények és fémfüst; kefék;
elektromos és elektronikus írógépek, irodaszerek (bútorok kivéte-
lével), nevezetesen címzõgépek, bérmentesítõ gépek, iratgyûjtõk,
levélkosarak, levélnyitók, asztali írópapírtömbök, lyukasztógé-
pek, tûzõgépek, diktafonok, kapcsok és tûzõk papírokhoz, festék-
szalagok, hibajavító eszközök irodai használatra, bélyegzõk, bé-
lyegzõpárnák, bélyegzõhöz való tinták, tinták íráshoz és rajzolás-
hoz, vízfestékek, irattartók, levélrendezõk és mappák, iratrende-
zõk, toll- és ceruzatartók, ceruzahegyezõk, asztali írószertartók,
asztali irodaszer-rendezõk, kartotékok, asztali határidõnaplók,
szemeteskosarak, irodai ollók, papírvágók, levélmérlegek, logar-
lécek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével) nyom-
tatott anyagok formájában; állati és növényi preparátumok szem-
léltetésre, geológiai minták és preparátumok, földgömbök, eszkö-
zök iskolai táblára való rajzoláshoz, gyûrûs iratrendezõk, konfe-
renciadossziék, írómappák, dossziék, munkafüzetek íráshoz,
számtanhoz, zeneoktatáshoz, szótárfüzetek, füzetek házi felada-
tok elkészítésére, csomagolásra szolgáló mûanyagok, nevezete-
sen dossziék, tasakok és fóliák; nyomdabetûk és klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen táskák
és más formatartó termékek (amelyek nem veszik fel azon cikkek
alakját, melyeket tartalmaznak), kisméretû bõráruk, különösen
erszények, pénztárcák és kulcstartók, tárcák hitelkártyák, útleve-
lek és névkártyák tárolására; állatbõrök és irhák, bõröndök és kis-
méretû utazótáskák; ernyõk, napernyõk és sétapálcák, kézitáskák,
aktatáskák, bevásárlótáskák, iskolatáskák, hátitáskák, hátizsákok,
válltáskák, tarisznyák, sporttáskák, öltönytáskák, tengerésztás-
kák, neszesszerek, retikülök; pórázok, ostorok, hámok, nyergek
és lószerszámok.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, különösen elektromos és elektro-
nikus játékok; játékkártyák; karácsonyfadíszek.

(111) 198.340 (151) 2009.10.08.
(210) M 08 03966 (220) 2008.12.30.
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LADY SPEED STICK DEPIL PROTECT
(511) 3 Izzadásgátlók és dezodorok.
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(111) 198.342 (151) 2009.10.08.
(210) M 09 00261 (220) 2009.02.02.
(732) dr. Matuscsák Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.343 (151) 2009.10.08.
(210) M 09 00277 (220) 2009.02.02.
(732) Bánffi István, Szeged (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 198.344 (151) 2009.10.08.
(210) M 09 00283 (220) 2009.02.02.
(732) Sütõ Zoltán, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa; kereskedelmi adminisztráció bonyolítása; irodaházak üzemel-
tetése.

(111) 198.345 (151) 2009.10.22.
(210) M 09 00274 (220) 2009.01.30.
(732) Haro Bicycle Corporation, Vista, California (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MASI
(511) 12 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek és kerékpártartozékok.

(111) 198.360 (151) 2009.09.15.
(210) M 08 03795 (220) 2008.12.10.
(732) Interagro (UK) Ltd., Great Notley, Braintree Essex (GB)

(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPUR
(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.

5 Gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 198.361 (151) 2009.09.15.
(210) M 08 03203 (220) 2008.10.13.
(732) Kemény Gábor, Maglód (HU);

Pávlicz Ádám, Budapest (HU);
Jermakov Tamás, Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 198.614 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00859 (220) 2009.03.31.
(732) Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VITÁL KLUB
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.615 (151) 2009.10.01.
(210) M 08 01175 (220) 2008.04.07.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ

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

(541) DIVATDIKTÁTOR
(511) 38 Távközlés.

41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; különösen rádió-
és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-
mûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoz-
tatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.

(111) 198.619 (151) 2009.10.01.
(210) M 07 00323 (220) 2007.02.01.
(732) Friesland Hungária Kereskedelmi és Termelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MÁTRATEJ
(511) 29 Kefir, kaukázusi kefir.

(111) 198.644 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00913 (220) 2009.04.06.
(732) Ficsor Andrea, Kecskemét (HU);

Bánfalvi Pál, Helvécia (HU)

M1035

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek.

(111) 198.645 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00759 (220) 2009.03.23.
(732) Gepárd Team Security Vagyonvédelmi Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

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

és javítása; épületek belsõ tisztítása; javítási, karbantartási szol-
gáltatások.
39 Biztonsági szállítás; õrzött értékszállítás.
45 Személyek biztonságára vonatkozó nyomozási, felügyeleti
szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; de-
tektívügynökségek; õrszolgálat; elfogószolgálat; eltûnt szemé-
lyek felkutatása; lakásfelügyelet; személyes háttéradatok vizsgá-
lata; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testõrszolgálat.

(111) 198.646 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00751 (220) 2009.03.23.
(732) Bulls Blood Bortársaság Borkereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 198.647 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00741 (220) 2009.03.23.
(732) Budai Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)

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

(111) 198.648 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00740 (220) 2009.03.23.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 198.649 (151) 2009.10.14.
(210) M 04 02183 (220) 2004.05.07.
(732) Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ Idegenforgalmi, Szolgáltató és

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 198.666 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00409 (220) 2009.02.16.
(732) FISHING ON ORFÛ Kft., Baksa (HU)

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

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

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

(111) 198.667 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01294 (220) 2009.04.30.
(732) Valkai Sándor, Budapest (HU);

Ge Jing, Budapest (HU)

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

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

(111) 198.668 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 00740 (220) 2008.03.05.
(732) Stile Interio Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.669 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00463 (220) 2009.02.20.
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

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

(111) 198.670 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00329 (220) 2009.02.05.
(732) MONTIVÍZ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 198.671 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 03954 (220) 2008.12.23.
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

vegyi termékek; egészségügyi készítmények gyógyászati haszná-
latra; pelenkák, pelenkabetétek, nadrágpelenkák és nedvszívó be-
tétek inkontinenciában szenvedõk és betegek részére; diétás anya-
gok egészségügyi használatra; sebtapaszok, sebkötözõ anyagok;
kötszer röntgenkontraszt anyaggal vagy detekciós chippel ellátva,
röntgenkontraszt anyag; fertõtlenítõk; vatta és vattatermékek
gyógyászati és higiéniai használatra; fertõtlenítõszerekkel
és/vagy olajjal és/vagy tisztítószerekkel átitatott vatta vagy cellu-
lózkendõk gyógyászati és higiéniai használatra; elsõsegélyben
használatos anyagok, mégpedig kötözõanyagok, gyógyszerészeti
termékek, mint készlet részei és utántöltõ csomagok, amelyek
ezeket az árukat tartalmazzák; textilszálakból hurkolt és/vagy kö-
tött vagy cellulózból készült rögzítõnadrágok nedvszívó betétek
rögzítésére, valamennyi említett termék az inkontinencia ellátásá-
ra; kötszercserélõ szettek, mégpedig kötözõanyag, ragtapasz, bo-
rogatás, ecsetelõk, tamponok, kötszercserélõ szett részeként; ka-
téterszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek, kötözõanya-

gok, vegyi termékek testápoláshoz, a bõr védelmére és tisztításá-
ra, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok, kötözõanyagok,
röntgenkontraszt anyaggal is, fertõtlenítõszerek, katéterszettek
részeiként; mûtõsszettek, mégpedig gyógyszerészeti termékek,
kötözõanyagok, kötözõanyagok röntgenkontraszt anyaggal vagy
detekciós chippel is, ragtapasz, borogatás, ecsetelõk, tamponok,
betétek, kötözõk, haskendõk, röntgenkontraszt chippel is, inciziós
fóliák, edényfülek, inkontinenciás elõtétek és inkontinenciás alá-
tétek, mûtõsszettek részeiként; orvosi bõr- és hajápoló készítmé-
nyek.

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

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

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

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

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

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

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

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

(111) 198.672 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00543 (220) 2009.03.03.
(732) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor ügyvéd, Dr. Deénes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 198.673 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01289 (220) 2009.04.30.
(732) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-
lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.

(111) 198.674 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01279 (220) 2009.04.29.
(732) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.675 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00248 (220) 2009.01.30.
(732) Tóth Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Növényi élelmiszer-kiegészítõk.

(111) 198.676 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01288 (220) 2009.04.30.
(732) Kelemen Emília Mónika, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörölközõk textilbõl,
címkék és szövött címkék, díszpárnahuzat, hálózsák, lepedõk, tö-
rölközõ, strandtörölközõ, szaunatörölközõ, ágynemûhuzat, pap-
lan, nagypárna, kispárna, textiltakarók, plédek, textil ruhavédõ
tok füllel.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fátyol, fejfedõk, felsõka-
bát, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpeny, fürdõpapucs, nadrágok,
kendõ, fejpánt, hajpánt, csuklószorító.
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(111) 198.677 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00545 (220) 2009.03.03.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Novo Mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

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

(111) 198.678 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00470 (220) 2009.02.20.
(732) Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Dencsõ Balázs, Budapest

(546)

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

(111) 198.679 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00460 (220) 2009.02.20.
(732) EURO CHENFENG KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.690 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01125 (220) 2009.04.17.
(732) aQua & Cooler Kft., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 198.693 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00431 (220) 2009.02.17.
(732) Kaspi Állateledel Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) RONI
(511) 31 Állateledel.

(111) 198.694 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00434 (220) 2009.02.17.
(732) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) INOVIS
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), rovarirtó
szerek.

(111) 198.695 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00466 (220) 2009.02.20.
(732) Biogran GmbH Sp. z o.o., 32-050 Skawina (PL)

(740) Faber Miklós, ADVOPATENT SZABADALMI
ÉS VÉDJEGY I., Budapest

(546)

(511) 30 Kávék, kávéalapú italok, kávéhelyettesítõk, pótkávék, ká-
véaromák, cikóriák és kávéhelyettesítõ növényi készítmények.

(111) 198.696 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00469 (220) 2009.03.19.
(732) Fehértói Csaba, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 30 Sós kukoricapehely (pufi), paprikás kukoricapehely (pufi).

(111) 198.697 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00547 (220) 2009.03.04.
(732) Pro Mathematica Arte, Dundas, Minnesota (US)
(740) dr. Medve Zsuzsa, Budapest

(546)

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

(111) 198.698 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00550 (220) 2009.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 198.699 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00548 (220) 2009.03.04.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CAFETV - C@FETV
(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-

tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.

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

(111) 198.700 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00549 (220) 2009.03.04.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.701 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00553 (220) 2009.03.03.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 198.702 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00556 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.703 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00558 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.704 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00559 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.705 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00561 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
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(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.706 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00562 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.707 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00563 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.708 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00599 (220) 2009.03.09.
(732) Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Monday Insurance Brokers
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 198.709 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00717 (220) 2009.03.19.
(732) Leier Hungária Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) LEIER Thermoplus
(511) 19 Készházak nem fém épületelemei, különösen hõszigetelõ

tulajdonsággal rendelkezõ építõanyagok, építõelemek, kémény-
elemek, téglák, panelok, építõkövek és habarcsok, vakolatok.

(111) 198.710 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00551 (220) 2009.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 198.711 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00557 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (porab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.
35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.
37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.712 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 03967 (220) 2008.12.30.
(732) Juvapharma Kft., Káva (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-ki-
egészítõk, étrend-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek, tyúk-
szemtapaszok, ragtapaszok, gyógynövények, gyógyteák, egész-
ségügyi kötszerek, gyógyhatású és gyógyszerészeti készítmé-
nyek; vegyi péksütemények gyógyászati használatra; állatgyó-
gyászati gyógyszerek.

(111) 198.713 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 03815 (220) 2008.12.11.
(732) Kerrend Kereskedelmi, Értékesítési és Szolgáltató

Rendszerek Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 35 Kereskedelmi információs ügynökségek; konzultációk üz-
letvezetéshez; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; önköltségi,
elõállítási ár elemzése; piackutatások; szakértõi vélemény nyújtá-
sa ügyletekben; tanácsadás az ipari tulajdonjog területén; tanács-
adó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékozta-
tások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesz-
tési (reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás; vezetésben nyújtott támogatás; kereskedelmi vagy
iparvállalatoknál.

(111) 198.714 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 03814 (220) 2008.12.11.
(732) Ónodi Miklós, Budapest (HU)

(541) MARDELL
(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások, állatkozmetika, állatok

ápolása, állattenyésztés.

(111) 198.715 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00600 (220) 2009.03.09.
(732) Monday Insurance Brokers Biztosítási Alkusz Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.716 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00278 (220) 2009.02.02.
(732) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 198.717 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00607 (220) 2009.03.09.
(732) Universal City Studios LLLP, Universal City,

California (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) SYFY
(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.718 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00266 (220) 2009.02.02.
(732) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(541) Zinic 700
(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) 198.719 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00267 (220) 2009.02.02.
(732) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) Algamix
(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) 198.720 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00268 (220) 2009.02.02.
(732) Cheminova Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) DZSIN
(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) 198.721 (151) 2009.10.20.
(210) M 09 00631 (220) 2009.03.10.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 198.722 (151) 2009.10.20.
(210) M 09 00617 (220) 2009.03.10.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 198.723 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00237 (220) 2009.01.29.
(732) File László, Budapest (HU)
(740) Szabadi Péter, Budapest

(541) Titanic

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.724 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00527 (220) 2009.03.02.
(732) Hungary Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 35 Üzleti információk.

(111) 198.725 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00089 (220) 2009.01.14.
(732) Zephire Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, nyomdaipari termék, újság.
38 Távközlés, internet.

(111) 198.726 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00087 (220) 2009.01.14.
(732) Farkas István Csaba, Szigethalom (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

gok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; étvágycsök-
kentõ szerek gyógyászati használatra; erõsítõszerek; gyógysze-
rek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyitalok; gyógynövények; hajtószerek; nyomelemkészítmé-
nyek emberi és állati fogyasztásra; szérumok; szirupok gyógysze-
részeti használatra; szõlõcukor gyógyászati használatra; táp-
anyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.
8 Kardhüvelyek; kardok; kések; pengék (fegyverek); pengék,
kéziszerszámok; szablyák; szuronyok; tõrök; vadászkések; vágó-
fegyverek (nem lõfegyverek); zsebkések, bicskák.
9 Chipek (integrált áramkörök); elektronikus jeladók; ellenõr-
zõ berendezések, elektromos; felügyeleti mûszerek, elektromos;
fogvédõk; integrált áramkörök; karkötõk (mágneses személyazo-
nosító); mûholdas navigációs készülékek; navigációs eszközök;
processzorok (központi adatfeldolgozó egységek); számítógépek;
számítógép-perifériák; számítógépprogramok, rögzített; szoftve-
rek, rögzített; távadók, transzmitterek (távközlés); távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, telméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; védõsisakok sport-
hoz.
10 Elemzõkészülékek gyógyászati használatra; gyógyászati
készülékek és eszközök; sebészeti beültetett anyagok; sebészeti
készülékek és eszközök.
28 Eszközök testgyakorláshoz; homokzsákok; könyökvédõk
(sportcikkek); ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek).
32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes italok;
alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivona-
tok; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcs-
nektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok
elõállításához; limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas italok; szódavizek; szörpök
italokhoz; zöldséglevek (italok).
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41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); élõ
elõadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatá-
sok; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; testne-
velés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
45 Betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; biztonsági zá-
rak kinyitása; detektívügynökségek; éjjeli õrszolgálat; eltûnt sze-
mélyek felkutatása; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; test-
õrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete.

(111) 198.727 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00088 (220) 2009.01.14.
(732) Taxi-2000 Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Birkás Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek.
35 Reklámozás.

(111) 198.728 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00092 (220) 2009.01.14.
(732) Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.729 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00392 (220) 2009.02.13.
(732) Divine Media Kft., Kecskemét (HU)

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

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

(111) 198.730 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00396 (220) 2009.02.13.
(732) Farkas Miklós, Piliscsaba (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) greenrex

(511) 1 Égést elõsegítõ készítmények, katalizátorok, mérgezõ gázo-
kat semlegesítõ szerek, gáztisztító termékek, vegyi adalékanya-
gok motorüzemanyagokhoz, vegyi reagensek (nem humán vagy
állatgyógyászati használatra).

(111) 198.731 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00401 (220) 2009.02.13.
(732) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Iroda, Budapest

(541) UNIREX
(511) 5 Növényvédõ szerek.

(111) 198.732 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00094 (220) 2009.01.14.
(732) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.733 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00238 (220) 2009.01.29.
(732) PRO-ONE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.734 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00240 (220) 2009.01.29.
(732) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 25 Alsónadrágok, alsónadrágok rövid; alsónemûk; alsószok-
nyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részére); boák (nyakba-
valók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); csúszásgátlók lábbelikhez; dupla sarkok harisnyára; dupla
sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; fa-
cipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok
(ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballci-
põk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszó-
nadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszan-
dálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõ-
védõk; gabardin (ruházat); gallérok (ruházat); harisnyanadrágok;
harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; haris-
nyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szatlik; ingek; ingelõk, ingblúzok;
ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfel-
szívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvá-
zak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula
(egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák; ke-
rékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruhá-
zat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosz-
tümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk;
lábbelifelsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ
gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú cipõk; magas szárú láb-
belik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk,
szvetterek; mellények; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák,
püspöksüvegek; muffok, kamantyúk (ruhanemûk); munkaruhák,
munkaköpenyek; mûbõrruházat; nadrágok; nem elektromosan fû-
tött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvé-
dõk; öltözékek vízisieléshez; övek (ruházat); papírruházat; papu-
csok; parkák, (csuklyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelen-
kák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pizsamák; pólók; prém-
sálak, (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ru-
házat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon lábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandru-
hák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
(sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhane-
mûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyem-
kendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrá-
gok); térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk;
tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; váll-
szalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók.

(111) 198.735 (151) 2009.10.21.
(210) M 08 03464 (220) 2008.11.07.
(732) Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági,

Egészségvédelmi és Minõségügyi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

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

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; álcázóvász-
nak (sportcikkek); állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló
edzõkerékpárok; agyaggalambok céllövéshez, agyaggalambok
(céltárgyak); árbocok vitorlás deszkákhoz; asztaliteniszhez aszta-
lok; asztalok asztalifocihoz; babaágyak; babaházak; babaruhák;
babaszobák; backgammon, trictrac (játékok); baseballkesztyûk;
baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk, marionettek; bél-
húrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddákók; biliárdgo-
lyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingókártyák; bobok;
boardok; bõrkarikák biliárddákókhoz, búgócsigák (játékszerek);
bûvészkellékek, céltáblák; cumisüvegek játék babáknak; csalét-
kek vadászathoz vagy halászathoz, csörgõk (játékszerek); csúsz-
dák; (játékszerek); dámajátékok; dámatáblák; diszkoszok sport-
célokra; dobható korongok (játékszerek); dobókockák (játékok);
dominójátékok; építõjátékok; építõkockák (játékszerek); érmebe-
dobásos játékautomaták; érmebedobással mûködõ biliárdaszta-
lok; elektronikus céltáblák; eszközök testgyakorláshoz; expande-

rek; felszerelések vitorlás hajókhoz; fókabõrök (sílécek borításá-
ra); gépezetek és készülékek tekejátékokhoz; golfkesztyûk; golf-
táskák kerékkel vagy anélkül; golyó játékokhoz; gördeszkák; gör-
gõk álló edzõkerékpárokhoz; görkorcsolyák; görkorcsolyák, sor-
ban elhelyezett görgõkkel; gyanta atlétáknak; gyepjavító szerszá-
mok (golffelszerelések); gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyuta-
csok (játékszerek); halhorgok; harangok karácsonyfákra; há-
lók(sportcikkek); hegymászó felszerelések; hernyóbelek horgá-
szathoz; hintalovak; hócipõk; hógömbök (dísztárgyak); hokiütõk;
homokzsákok; horgászbotok; horgászfelszerelések, horgászor-
sók; horgászzsinórok; húrok teniszütõkhöz; íjak íjászathoz; íjász-
felszerelések; illatos csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz;
játék autók; játék babák; játék léggömbök; játék pisztolyok; játék
sárkányok; játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek,
nem kizárólag televíziós vevõkészülékkel használhatók; játékgo-
lyók; játékkártyák; játékok, játékszerek; játékszerek kedvtelésbõl
tartott állatoknak; kaleidoszkópok; kaparóvasak sílécekhez; ka-
pásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszere-
lés); karácsonyfadíszek, kivéve a világítási cikkeket és a cukorka-
féléket; karácsonyfatartók; karácsonyfák mûanyagból; karikajá-
tékok; karneváli álarcok; kesztyûk (játékok tartozékai); készülé-
kek elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõké-
szülékekkel mûködtethetõk; kirakós játékok (puzzle); konfetti;
korcsolyacipõk korcsolyával; korcsolyák; könyökvédõk (sport-
cikkek); kréták biliárddákókhoz; krikettzsákok; labdák labdajáté-
kokhoz; lepkehálók; légpuskák (játékszerek); légtömlõk játék
labdákhoz; madzsong (kínai dominójáték); merítõzsákok horgá-
száshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges hó kará-
csonyfákhoz; méretarányosan kicsinyített jármûmodellek; mobi-
lok (játékszerek); nyilak (célbadobó játékokhoz); orsók játék sár-
kányokhoz; ökölvívó kesztyûk, bokszkesztyûk; övek súlyeme-
lõknek (sportcikkek); paintball (lövedékek paintball pisztolyok-
ba) (sportcikkek); paintball pisztolyok (sportcikkek); parittyák
(sportcikkek), patkójátékok; pinata (zsákbamacska-játék sajátos
figurákkal); pisztolycsappantyúk (játékok); plüss játékszerek;
plüssmackók; poharak kockajátékhoz; rajtkockák sporthoz, rob-
banó bonbonok; rollerek; rulettkerekek; sakkjátékok; sakktáblák;
sárkányrepülõgépek; siklóernyõk; síkötések; sílécborítások; sílé-
cek; sílécek élei; sílécek szörfözéshez; sípcsontvédõk (sportcik-
kek); síviasz, sívax; súlyzók; szappanbuborék-fújók (játéksze-
rek); szánok (sportcikkek); szigonypuskák (sportcikkek); színhá-
zi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; szörfdeszkákhoz szíjak; tábla-
játékok; tárgyak társastánchoz (cotillonhoz); társasjátékok; táv-
irányítású játékjármûvek; teke, kugli (játékok); tekebábuk; ten-
gerparti halászhálók; teniszhálók; teniszlabdavetõ gépek; tenisz-
ütõk; testépítõ felszerelések; térdvédõk (sportcikkek); tokok sífel-
szerelésekhez és szörfdeszkákhoz; tollaslabda (játék); tornafel-
szerelések; trükkös játékok; ugródeszkák (sportszerek); úszók
halászathoz; úszómedencék (játékcikkek); uszonyok úszóknak;
vesszõvarsák (halászfelszerelés); vezénylõpálcák; védõnadrágok
férfi sportolóknak (sportcikkek); védõtömések (sportruházathoz);
vidámparki felszerelések; vitorlás deszkák; vívófegyverek; vívó-
kesztyûk; vívómaszkok, vívóálarcok; vívótõrök; vízisík; zseto-
nok játékokhoz.

(111) 198.736 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00247 (220) 2009.01.29.
(732) UNIFRIT Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt

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

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

kezési repceolaj; kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálma-
magolaj táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási haszná-
latra, étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj;
zsírok; étkezési faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú
anyagok étkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverék, ke-
nyérre.
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(111) 198.737 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00084 (220) 2009.01.12.
(732) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.738 (151) 2009.10.21.
(210) M 09 00085 (220) 2009.01.12.
(732) HAPPY WORLD 2000 Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.741 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01336 (220) 2009.05.06.
(732) Alom Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Macska alom.

(111) 198.742 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01326 (220) 2009.05.05.
(732) Humán Telex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.743 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00733 (220) 2009.03.20.
(732) Magyar Salsa Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szóra-
koztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy neve-
lési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú informá-
ciók, oktatási vizsgáztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szer-
vezése [impresszáriók szolgáltatásai], szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, színházi produk-
ciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, verse-
nyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zene összeállítása,
élõ elõadások bemutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoz-
tatás].

(111) 198.744 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00738 (220) 2009.03.20.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Analgetikumok, fájdalomcsillapító szerek, köhögés, megfá-
zás, influenza és allergia elleni készítmények.

(111) 198.745 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00581 (220) 2009.03.05.
(732) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok, szappanok; illatszerek, illóolajok, kozme-
tikai cikkek, hajmosószerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerek, ásványvizek gyógyászati használatra.

32 Üdítõitalok-ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához
szükséges termékek, nem alkoholos italok, szeszmentes italok,
italok elõállításához készítmények, vizek.
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(111) 198.746 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00889 (220) 2009.04.02.
(732) Frilling’s Kft., Budapest (HU);

Lovass László, Budapest (HU);
Sunix Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására, vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata automata elárusító berendezések és szerkeze-
tek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztár-
gépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek.

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

(111) 198.747 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00737 (220) 2009.03.20.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, IL (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HELIOS
(511) 9 Játékgépek, szerencsejáték automaták.

(111) 198.748 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00895 (220) 2009.04.03.
(732) Oros Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest

(541) OZ collection
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.749 (151) 2009.10.28.
(210) M 08 03856 (220) 2008.12.16.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(111) 198.750 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00892 (220) 2009.04.03.
(732) KIL-KER Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõhalmi Károly ügyvéd, Budapest

(541) MissExtrem
(511) 25 Bodyk (alsóruházat), nõi ruházat.

(111) 198.751 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00890 (220) 2009.04.02.
(732) Pfizer Inc., (a Delaware corporation), New York,

NY10017 (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(111) 198.752 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00899 (220) 2009.04.03.
(732) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TRIO LUX
(511) 2 Festékipari bevonóanyagok, festékipari kötõanyagok, festé-

kek, lakkok, festékipari oldószerek.

(111) 198.753 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00736 (220) 2009.03.20.
(732) Egészség Szervíz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(111) 198.754 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00739 (220) 2009.03.20.
(732) INTEL CORPORATION, Santa Clara,

California 95052-8119 (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) INTEL INSIDE
(511) 9 Számítógépek; nootbook számítógépek; hordozható számí-

tógépek; kézi számítógépek; digitális titkárnõk (PDA); személyi
médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális
fényképezõgépek; szerverek; számítógép hardver; számítógépes
és távközlési hálózati hardver;számítógépes hálózati perifériail-
lesztõk, kapcsolók, adatútválasztók és koncentrátorok; vezeték
nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök;
számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetõk;
mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított adatfel-
dolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lapkakészle-
tek; számítógép alaplapok; számítógépes grafika lapok; számító-
gép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus készülé-
kek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülékek az összes
fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiadványok számí-
tógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában;
digitális képfelvevõk; set-top és set-back dobozok; televíziók.

(111) 198.756 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01331 (220) 2009.05.05.
(732) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE ENERGY
(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); papíráruk, irodai papír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(111) 198.757 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01332 (220) 2009.05.05.
(732) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE EASY
(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); papíráruk, irodai papír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(111) 198.758 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01333 (220) 2009.05.05.
(732) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE EXCLUSIVE
(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); papíráruk, irodaipapír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(111) 198.759 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01324 (220) 2009.05.05.
(732) Liu Aixin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Férfi, nõi, gyermek ruha, cipõ.

(111) 198.760 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01529 (220) 2009.05.25.
(732) Klinkó György, Budapest (HU);

Erdélyi Zsolt, Budapest (HU);
L. Laki László, Szentendre (HU)

(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.761 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00885 (220) 1972.05.12.
(732) L’OREAL Société Anonyme, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) LONGEVITAL
(511) 3 Parfümök, arcvizek; tusfürdõk és fürdõsók (nem egészség-

ügyi használatra készült); toalett szappanok; dezodorok szemé-
lyes használatra, kozmetikumok, különösen krémek, tejek, loti-
on-ok, zselék és púderek az arcra, testre és a kézre; barnító napte-
jek zselék és olajok, valamint napozás után használatos készítmé-
nyek (kozmetikumok); make-up készítmények; samponok; zse-
lék, habok és balzsamok, aeroszolos kiszerelésû készítmények
fodrászati és hajápoló célból; hajlakkok; hajszínezõ és hajszín
semlegesítõ készítmények; hajhullámosító készítmények; eszen-
ciaolajok.

(111) 198.762 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00140 (220) 2009.02.25.
(732) HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(546)

(511) 16 Magazinok.

(111) 198.763 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00756 (220) 2009.03.23.
(732) RiverRide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 198.764 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00757 (220) 2009.03.23.
(732) RiverRide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 198.765 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00760 (220) 2009.03.23.
(732) Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pauk Gábor PAUK Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Haraszthy Vallejo Pincészet-FANTASTICO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 198.766 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00761 (220) 2009.03.23.
(732) Gepárd Team Security Vagyonvédelmi Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 37 Riasztók, egyéb biztonsági rendszerek telepítése, kezelése
és javítása; épületek belsõ tisztítása; javítási, karbantartási szol-
gáltatások.

39 Biztonsági szállítás; õrzött értékszállítás.

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

(111) 198.767 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00763 (220) 2009.03.23.
(732) Zsédenyi Adrienn, Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, ajakrúzsok, dezodoráló szappanok, illatszer készítmények
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápo-
ló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai
krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, körömlakkok,
piperecikkek, sminkek, arcfestékek, sminktermékek, szappanok
szem(öldök)ceruzák, szempillafesték.

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, asztalok, bútorok, köny-
vespolcok, pultok [asztalok], irodabútorok, kanapék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, felsõruházat, fûzõk [ru-
házat], ingek, kabátok, kötöttáruk, mellények, nadrágok, ruhák,
pólók, pulóverek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sálak, szoknyák,
övek [ruházat].

(111) 198.768 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00769 (220) 2009.03.23.
(732) János Edit, Budapest (HU);

János Tímea, Budapest (HU)

(541) APACUKA KÁVÉZÓ ÉTTEREM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.770 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00906 (220) 2009.04.03.
(732) City Gas Zrt., Tiszafüred (HU)

(541) Energolux
(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.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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(111) 198.771 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00907 (220) 2009.04.06.
(732) Tóthné Schumacher Viktória, Nemesnádudvar (HU);

Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)

(546)

(511) 19 Ajtók.

(111) 198.772 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00908 (220) 2009.04.06.
(732) Zubora Sándor, Debrecen (HU)

(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).
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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 198.773 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00918 (220) 2009.04.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(541) Gastroyal NÕK LAPJA KONYHA menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.774 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00919 (220) 2009.04.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Gastroyal FIGYELÕ menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.775 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00920 (220) 2009.04.06.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Gastroyal WELLNESS menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.776 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 00923 (220) 2009.04.06.
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyermekek és betegek számára, bébiételek;
tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintá-
zóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények
irtására szolgáló készítmények.

(111) 198.777 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01123 (220) 2009.04.17.
(732) Barone Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Tennis Classics-Legendák Csatája
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 198.778 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01130 (220) 2009.04.16.
(732) SILVER KIADÓ Kiadói, Média-, és Tartalomszolgáltató,

Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek
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(111) 198.779 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01131 (220) 2009.04.16.
(732) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(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).

(111) 198.780 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01134 (220) 2009.04.20.
(732) Török Péter Károly, Budapest (HU)

(541) ytatasy
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek.

21 Porcelán.

(111) 198.781 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01335 (220) 2009.05.05.
(732) FAME PROMOTION THE AGENCY LTD Kft.,

Budapest (HU)
(740) Harmincas Ügyvédi Iroda, dr. Fodor János, Budapest

(546)

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

(111) 198.782 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01339 (220) 2009.05.06.
(732) Asg Hajtómûgyártó Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(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.

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.

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

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.

(111) 198.783 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01345 (220) 2009.05.06.
(732) FAME PROMOTION THE AGENCY LTD Kft.,

Budapest (HU)
(740) Harmincas Ügyvédi Iroda, dr. Fodor János, Budapest

(546)

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

(111) 198.784 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01346 (220) 2009.05.07.
(732) MOHAnet Mûszaki- Fejlesztõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Miskolc (HU)

(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.

38 Távközlés.

(111) 198.785 (151) 2009.10.28.
(210) M 09 01348 (220) 2009.05.07.
(732) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározá-
sa; csomag- és postaküldemények elosztása és továbbítása, gyors-
szolgálat (üzenet és áru továbbítására), gépkocsival történõ szállí-
tás, kamionos- és légi szállítás, információ szállítással kapcsolat-
ban, levélben megrendelt áruk szállítása, futárpostai szolgáltatás
(belföldi és nemzetközi futárposta); ügynökség szállítmányozás-
sal kapcsolatban.

(111) 198.786 (151) 2009.10.28.
(210) M 08 03682 (220) 2008.12.17.
(732) Heliszolg Kft., Mezõzombor (HU)
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(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok, pálin-
kák.

(111) 198.787 (151) 2009.10.28.
(210) M 07 04162 (220) 2007.12.14.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) VÉDÕSZÁRNY
(511) 36 Rokkantsági, baleseti és baleseti halál biztosítási szolgálta-

tások.

(111) 198.788 (151) 2009.10.28.
(210) M 06 03749 (220) 2006.11.15.
(732) E.I. Du Pont De Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASIS
(511) 5 Herbicidek.

(111) 198.791 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00857 (220) 2009.03.31.
(732) Girán László, Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) Giri Gyros
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 198.792 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01066 (220) 2009.04.16.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(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.

(111) 198.793 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00715 (220) 2009.03.18.
(732) PLASTON AG, Widnau (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) AIR-O-SWISS
(511) 11 Légnedvesítõ berendezések, levegõ szárító berendezések;

légtisztítók.

(111) 198.794 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01061 (220) 2009.04.16.
(732) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(541) MOMentum Offices
(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-

gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(111) 198.795 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01068 (220) 2009.04.16.
(732) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari ZRt., Budapest (HU)

(541) MUTASD A KUPAKOD!
(511) 32 Sörök, üdítõk, ásványvizek.

35 Hirdetés.

(111) 198.796 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01065 (220) 2009.04.16.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(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.

(111) 198.797 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00705 (220) 2009.03.18.
(732) Benczik András, Budapest (HU);

dr. Földesi László, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sportversenyek rendezése, digitális képfelvételezés, elekt-
ronikus desktop kiadói tevékenység, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, fényképészet, fogadások tervezése,
gyakorlati képzés [szemléltetés], idõmérés sporteseményeken,
karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások, konferenci-
ák szervezése, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezé-
se, on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk,
on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-mû-
sorok show-mûsorok szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-
tása, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tár-
gyú információk, versenyek szervezése, videofilmezés, zene ösz-
zeállítása, zenekarok szolgáltatásai.
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(111) 198.798 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00855 (220) 2009.03.31.
(732) dr. Fendrik Péter, Zalaegerszeg (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FENDPOLL
(511) 5 Gyógyászati termékek méhek részére.

20 Kaptárhoz illeszkedõen kialakított etetõk és itatók méhek
részére.
31 Virágpor alapú takarmányok és takarmányadalékok méhek
részére.

(111) 198.799 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01062 (220) 2009.04.16.
(732) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(541) MOMentum Irodaház
(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-

gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(111) 198.800 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00416 (220) 2009.02.12.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.801 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01060 (220) 2009.04.16.
(732) Farkas Ferenc, Szarvas (HU)
(740) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 198.802 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01284 (220) 2009.04.30.
(732) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

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

toknak.

(111) 198.803 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01283 (220) 2009.04.30.
(732) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

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

toknak.

(111) 198.804 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00714 (220) 2009.03.18.
(732) Sárvári Attila, Eger (HU);

Sárvári Balázs Attila, Eger (HU);
Sárvári Zsolt, Mogyoród (HU)

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

(546)

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

42 Tudományos kutatás, területfejlesztési tervezés és szakta-
nácsadás szolgáltatás, térség (vidék) fejlesztési tervezés és szakta-
nácsadás szolgáltatás, ökorehabilitáció tervezés és szaktanács-
adás szolgáltatás, természetvédelmi tervezés és szaktanácsadás
szolgáltatás, gazdaságfejlesztési tervezés és szaktanácsadás szol-
gáltatás.

(111) 198.805 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01290 (220) 2009.04.30.
(732) EMAB Zrt., Budapest (HU)

(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.

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.

(111) 198.806 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01067 (220) 2009.04.16.
(732) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Zrt., Budapest (HU)

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

35 Hirdetés.

(111) 198.807 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01488 (220) 2009.05.20.
(732) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,

Budapest (HU)

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 198.808 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01483 (220) 2009.05.19.
(732) The Shulton Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OLD SPICE FIREMAN
(511) 3 Szappanok; illatszerek; kozmetikumok; illóolajok; hajápo-

lók; készítmények a bõr, fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápolá-
sára és szépítésére; dezodorok és izzadásgátlók személyi haszná-
latra.

(111) 198.809 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01280 (220) 2009.04.30.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 32 Energiaital.

(111) 198.810 (151) 2009.10.29.
(210) M 07 04093 (220) 2007.12.11.
(732) Angol Bazár Kft., Arnót (HU)

(546)

(511) 9 Angliából származó tudományos célra szolgáló, tengerésze-
ti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súly-
mérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülé-
kek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek.
11 Angliából származó világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hû-
tõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berende-
zések.
21 Angliából származó eszközök, edények és tartályok háztar-
tási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; takarító eszközök;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

(111) 198.811 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01063 (220) 2009.04.16.
(732) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-
gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(111) 198.812 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 01285 (220) 2009.04.30.
(732) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

(546)

(511) 31 Tápanyag állatok számára; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-
toknak.

(111) 198.813 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00713 (220) 2009.03.18.
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-
retta dohány, pipadohány, dohány kézzel való sodráshoz, bagó,
„snus”-dohány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari ter-
mékek külön vagy dohánnyal egyûtt, amelyeket nem orvosi vagy
gyógyászati célra alkalmaznak; tubák; a 34. osztályba tartozó do-
hányipari cikkek, cigaretta papír, cigaretta szipka és gyufa.

(111) 198.814 (151) 2009.10.29.
(210) M 09 00712 (220) 2009.03.18.
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-
retta dohány, pipadohány, dohány kézzel való sodráshoz, bagó,
„snus”-dohány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari ter-
mékek külön vagy dohánnyal egyûtt, amelyeket nem orvosi vagy
gyógyászati célra alkalmaznak; tubák; a 34. osztályba tartozó do-
hányipari cikkek, cigaretta papír, cigaretta szipka és gyufa.
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(111) 198.816 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00653 (220) 2009.03.12.
(732) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 198.817 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01148 (220) 2009.04.21.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(546)

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

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

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

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

(111) 198.818 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00933 (220) 2009.04.07.
(732) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított gyümölcsök és zöldségek, fõleg tartó-
sított bab, tartósított borsó, csemegeuborka, datolya, feldolgozott
dió, tartósított gomba, gyümölcskonzerv, halkonzerv, húskon-
zerv, tartósított lencse, darált mandula, mazsola, paradicsompüré
savanyú káposzta, tartósított zöldség, zöldségkonzervek.

30 Gabonakészítmények, cukrászsütemények, fõleg aprósüte-
mények, hántolt árpa, csokoládé, természetes édesítõszerek, íze-
sítõszerek, kakaó, kakaó alapú italok, kávé, ketchup, kukorica-
liszt, darált kukorica, majonéz, makaroni, metélt tészta, nudli, ga-
luska mustár, müzli, paradicsomszósz, õrölt paprika, rizs, spaget-
ti, sütemények, szószok, ízesítõ szerek, tésztafélék, zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fõleg ásványvíz, izotó-
niás italok, paradicsomlevek, szénsavas italok.

(111) 198.819 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00932 (220) 2009.04.07.
(732) FremantleMedia Limited, London (GB)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KALANDRA FAL
(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.

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

(111) 198.820 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00612 (220) 2009.03.10.
(732) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
(740) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest

(541) FENOSWISS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények - gyógyszerek.

(111) 198.821 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00934 (220) 2009.04.07.
(732) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított gyümölcsök és zöldségek, fõleg tartó-
sított bab, tartósított borsó, csemegeuborka, datolya, feldolgozott
dió, tartósított gomba, gyümölcskonzerv, halkonzerv, húskon-
zerv, tartósított lencse, darált mandula, mazsola, paradicsompüré
savanyú káposzta, tartósított zöldség, zöldségkonzervek.

30 Gabonakészítmények, cukrászsütemények, fõleg aprósüte-
mények, hántolt árpa, csokoládé, természetes édesítõszerek, íze-
sítõszerek, kakaó, kakaó alapú italok, kávé, ketchup, kukorica-
liszt, darált kukorica, majonéz, makaroni, metélt tészta, nudli, ga-
luska mustár, müzli, paradicsomszósz, õrölt paprika, rizs, spaget-
ti, sütemények, szószok, ízesítõ szerek, tésztafélék, zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fõleg ásványvíz, izotó-
niás italok, paradicsomlevek, szénsavas italok.

(111) 198.822 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00629 (220) 2009.03.10.
(732) Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Kimmel József ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 35 On-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely
kölcsönzése, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói
tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk bemutatása kom-
munikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, rek-
lámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, üzleti információk.

(111) 198.823 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00622 (220) 2009.03.10.
(732) Watt22 Kft., Budapest (HU)
(740) Bágyi Zsolt, 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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.

(111) 198.824 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00603 (220) 2009.03.09.
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gyógyszerészeti és
egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzultációs szol-
gáltatások.
42 Egészségügyi adatok kezelése, feldolgozása, átalakítása fi-
zikai médiumból elektronikus médiumba, számítástechnikai
szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 198.825 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00604 (220) 2009.03.09.
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.

(111) 198.826 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00620 (220) 2009.03.10.
(732) Watt22 Kft., Budapest (HU)

(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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
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hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.

(111) 198.827 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00614 (220) 2009.03.10.
(732) Anda Kft., Barcs (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok, színezõanyagok, zománcok.

19 Építõanyagok; nem fémbõl, különösen ragasztóanyagok,
valamint cement alapanyagú anyagok.

(111) 198.828 (151) 2009.11.02.
(210) M 07 04005 (220) 2007.11.29.
(732) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) STRONGHOLDER
(511) 21 Tálcák háztartási célokra, tálcák, tálak, felszolgáló tálcák

ételek és italok felszolgálására.

(111) 198.829 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00605 (220) 2009.03.09.
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.

42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 198.830 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00602 (220) 2009.03.09.
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.
42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 198.831 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00621 (220) 2009.03.10.
(732) Watt22 Kft., Budapest (HU)
(740) Bágyi Zsolt, 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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.

(111) 198.832 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00794 (220) 2009.03.25.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLIP-TOP
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz); dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarattapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 198.833 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01151 (220) 2009.04.21.
(732) PharmaTan Kft., Budapest (HU)

(591)

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

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

(111) 198.834 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 02117 (220) 2008.06.26.
(732) Veszprém Beton Betontermék-Gyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Orbán György, Orbán és Társa Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) TITAN STONE
(511) 19 Beton térburkoló kõ; beton; burkolatok(építés), nem fém-

bõl; burkolólapok, nem fémbõl.

(111) 198.835 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00797 (220) 2009.03.25.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása, szórakoztató tartalom on-line megje-
lenítése.

(111) 198.836 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00651 (220) 2009.03.12.
(732) Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 198.837 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00502 (220) 2009.02.25.
(732) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, Indiana (US)
(300) 77559075 2008.08.28. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

(111) 198.838 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00501 (220) 2009.02.25.
(732) Insurance Auto Auctions, Inc., Westchester, IL 60154 (US)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Árverések bonyolítása újrafelhasználható és súlyosan sérült
gépjármûvek tekintetében, kizárólag regisztrált vásárlók számá-
ra, elsõsorban engedéllyel rendelkezõ gépjármû-kereskedõk és
gépjármûbontók részére.

(111) 198.839 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00354 (220) 2009.02.10.
(732) dr. Boldizsár Ildikó, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 198.840 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01189 (220) 2009.04.23.
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 198.841 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00649 (220) 2009.03.12.
(732) Big Time Trade Kft., Budapest (HU)

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

(111) 198.842 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00812 (220) 2009.03.26.
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 198.843 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00814 (220) 2009.03.26.
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 198.844 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00971 (220) 2005.01.24.
(732) I Code, Société par Actions Simplifiée,

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

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.845 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01177 (220) 2009.04.23.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 198.846 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01190 (220) 2009.04.23.
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.847 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 00445 (220) 2008.02.13.
(732) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

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

(111) 198.848 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 00657 (220) 2008.02.28.
(732) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 198.849 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 00658 (220) 2008.02.28.
(732) Symbola Invest LLC., Wilmington, Delaware (US)
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(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 198.850 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 01829 (220) 2008.05.30.
(732) Timemaster Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

(111) 198.851 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 02764 (220) 2008.09.02.
(732) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

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

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

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

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

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

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

(111) 198.852 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 03088 (220) 2008.10.02.
(732) Heineken Brouwerijen B.V. (Holland királyság törvényei

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

Budapest

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

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

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

(111) 198.853 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 03904 (220) 2008.12.19.
(732) Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(111) 198.854 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 03907 (220) 2008.12.19.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Magyarországról származó fehérítõkészítmények és egyéb,
mosásra szolgáló anyagok, mosó- és mosogatószerek, textilöblí-
tõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; il-
latszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(111) 198.855 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00661 (220) 2009.03.13.
(732) ETHAN HUNT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.856 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00011 (220) 2009.01.06.
(732) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

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

Budapest

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

héjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.

(111) 198.857 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01205 (220) 2009.04.24.
(732) LadeePharma Gyógyszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;

M1060

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



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) 198.858 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00995 (220) 2009.04.10.
(732) Észak Üvért 2000 Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 29 Zöldség-gyümölcs konzervtermékek.

(111) 198.859 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00668 (220) 2009.03.13.
(732) Agimpex Hungary Kft., Sopron (HU)

(546)

(511) 11 Világítóberendezések; akváriumi világítótestek; bányász-
lámpák; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; elvakítást
gátló szerkezetek jármûvekhez; fénycsövek; fénycsövek világí-
tásra; fényszórók gépkocsikhoz; fénytompító szerkezetek jármû-
vekhez (lámpakészletek); forrasztólámpák; haranglámpák, gömb
alakú lámpaburák; irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez; ívlám-
pák; jármûreflektorok; jármûfényszórók; keresõlámpák, zseb-
lámpák; kerékpárfényszórók; kerékpárlámpák; laboratóriumi
égõk; laboratóriumi lámpák; lampionok; lámpaüvegek; lámpák;
lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzõihez; lámpák
gépkocsikhoz; lámpák jármûvekhez; lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; mennye-
zetvilágítások; reflektorok; vetítõlámpák; világítóberendezések,
készülékek; világító házszámok; világítótestek jármûvekhez;
égõk; égõfejek lámpákhoz; zseblámpák, elektromos; villanykör-
ték; villanykörték, elektromos; világítóberendezések légi jármû-
vekhez; lámpák csõfoglalatai, elektromos; kisülési csövek, elekt-
romosak, világításra; izzószálas égõk; armatúrák kemencékhez;
acetilén fényszóró; acetilén gázégõk; csíraölõ égõk; csíraölõ
égõk, levegõtisztításhoz; gázégõk; gázlámpák; izzószálak, elekt-
romos izzókba; izzószálak (magnézium); olajégõk; olajlámpák;
petróleumégõk.

(111) 198.860 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00012 (220) 2009.01.06.
(732) GPS Tuner Szoftverkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(546)

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

38 Fórumok biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása
adatbázisokhoz.

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

(111) 198.861 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00010 (220) 2009.01.06.
(732) Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(740) Turopoli Béla, Budapest

(546)

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

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

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

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

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

(111) 198.863 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 03755 (220) 2008.12.08.
(732) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.864 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00675 (220) 2009.03.16.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(111) 198.865 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00512 (220) 2009.02.27.
(732) Kisrét Manufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) VADÁSZ PÁLINKA
(511) 33 Pálinkatermékek.

(111) 198.866 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00521 (220) 2009.02.27.
(732) MARS, INCORPORATED, Mc.LeaN, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tott és fõtt gyümölcsök és zöldségek; tojások; tejtermékek; kocso-
nyák, dzsemek, befõttek; tej és tejes italok; elsõsorban a fent emlí-
tett árukból fogyasztási célra készített termékek.
30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,
tápióka, szágó, gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsüte-
mények, jég, fagylaltok; méz, szirup; só, mustár; ecet, szószok;
fûszerek, elsõsorban a fent említett árukból fogyasztási célra
készített termékek.

(111) 198.867 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00690 (220) 2009.03.16.
(732) Óbudai Danubia Zenekar Közhasznú Társaság,

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

Budapest

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

dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, a társmûvészetekkel kapcsolatos, illetve gasztronómiai ese-
ményekhez, kiállításokhoz, eseménysorozatokhoz tartozó szer-
vezési, impresszálási tevékenységek, PR- és marketingtevékeny-
ségek.
41 Zenemûvészeti - ezen belül fõként komolyzenei, illetve
dzsesszzenei -, színházmûvészeti, táncmûvészeti, képzõmûvé-
szeti, valamint a társmûvészetekkel kapcsolatos események, kiál-
lítások, eseménysorozatok, mûvészetoktatási és szakmai képzési
események létrehozatala; továbbá nyomtatott kiadvány, kotta-,
kép- és hanganyag kiadása, sokszorosítása és terjesztése.
43 Gasztronómiai rendezvény és rendezvénysorozat szervezé-
se.

(111) 198.868 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01014 (220) 2009.04.10.
(732) Dension Audio Systems Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen Péter, Budapest

(546)

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

(111) 198.869 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01237 (220) 2009.04.27.
(732) 3D for All Számítástechnikai Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(111) 198.870 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01250 (220) 2009.04.28.
(732) Chuleevandevi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.871 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 01254 (220) 2009.04.28.
(732) ABP Ápisz-BudaPiért Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.872 (151) 2009.11.02.
(210) M 08 03867 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Kávétejszín.
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(111) 198.877 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00093 (220) 2009.01.14.
(732) Aptivic Bt., Érd (HU)
(740) Szakál Pál Márk, Tihany

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar.

(111) 198.878 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00393 (220) 2009.02.13.
(732) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

(111) 198.879 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00394 (220) 2009.02.13.
(732) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.880 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00395 (220) 2009.02.13.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) LOPERIN
(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) 198.881 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00535 (220) 2009.03.02.
(732) Trinity 2002 Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.882 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00529 (220) 2009.03.02.
(732) Szeder István, Fót (HU)

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

tevékenységek.

(111) 198.883 (151) 2009.11.04.
(210) M 08 03313 (220) 2008.10.21.
(732) Szálkai Tünde, Hajdúböszörmény (HU)

(541) GUTSY GIRLS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.884 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00090 (220) 2009.01.14.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) KASSZAZÓNA SZAKÉRTÕ
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka, és mentolos cukorkák.

(111) 198.885 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00091 (220) 2009.01.14.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) CASH ZONE EXPERTS
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka, és mentolos cukorkák.

(111) 198.886 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00397 (220) 2008.12.01.
(732) Made in Space Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SPACE WE CREATE
(511) 41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebo-

nyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozása (filmek) filmgyártás, filmstúdi-
ók filmszínházak üzemeltetése, fordítói szolgáltatások, gyakorla-
ti képzés [szemléltetés], hangstúdiók szolgáltatásai, karaoke szol-
gáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemuta-
tók, kiállítások), oktatás,oktatási tárgyú információk, on-line elér-
hetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból, óvodák (nevelés), rádió-
és televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, sport
edzõtábori szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem
reklámcélú), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, videoka-
merák kölcsönzése, videoszalagok gyártása video(szalagra) fil-
mezés, zene öszzeállítása, zenés kabarék, varieték, állatidomítás,
éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása.

(111) 198.887 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00243 (220) 2009.01.29.
(732) Móraváros Kereskedelmi Központ Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

36 Ingatlankezelés.

(111) 198.888 (151) 2009.11.04.
(210) M 09 00534 (220) 2009.03.02.
(732) Vylyan Vinum Borászati Kft., Kisharsány (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 198.890 (151) 2009.11.05.

(210) M 03 04366 (220) 2003.10.16.
(732) DATALIB Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.,

Albertirsa (HU);
COMPULIB Bt., Budapest (HU)

(541) SZIKLA
(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levele-

zés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz,
számítógép terminálok közötti összeköttetés, üzenetek és képek
továbbítása számítógép segítségével, információszolgáltatás In-
terneten keresztül.

42 Könyvtári számítógépes programok adatainak és adatoknak
átalakítása, könyvtári számítógépes programok installációja,
könyvtári számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek
kölcsönzése, könyvtári számítógépes adatok helyreállítása,
könyvtári számítógépes rendszerek tervezése, könyvtári számító-
gépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, könyvtári számítógépprogramok kidolgozása, könyvtá-
ri számítógépprogramok korszerûsítése, könyvtári számítógép-
programok kölcsönzése könyvtári számítógép-programozás,
könyvtári számítógép-szoftver fenntartása.

A rovat 221 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 196.945, 198.336–
198.340, 198.342–198.345, 198.360, 198.361, 198.614, 198.615,
198.619, 198.644–198.649, 198.666–198.679, 198.690, 198.693–
198.738, 198.741–198.754, 198.756–198.768, 198.770–198.788,
198.791–198.814, 198.816–198.861, 198.863–198.872, 198.877–
198.888, 198.890
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 128.326
(210) M 89 00761
(180) 2009.03.23

(111) 128.329
(210) M 89 00768
(180) 2009.03.24

(111) 128.336
(210) M 89 00824
(180) 2009.03.30

(111) 128.337
(210) M 89 00825
(180) 2009.03.30

(111) 128.348
(210) M 89 00862
(180) 2009.03.31

(111) 128.359
(210) M 89 00588
(180) 2009.03.02

(111) 128.375
(210) M 89 00692
(180) 2009.03.16

(111) 128.388
(210) M 89 00798
(180) 2009.03.29

(111) 128.389
(210) M 89 00799
(180) 2009.03.29

(111) 128.390
(210) M 89 00818
(180) 2009.03.30

(111) 128.402
(210) M 89 00732
(180) 2009.03.21

(111) 139.422
(210) M 89 00765
(180) 2009.03.24

(111) 156.757
(210) M 99 01435
(180) 2009.03.24

(111) 157.110
(210) M 99 01402
(180) 2009.03.23

(111) 157.111
(210) M 99 01403
(180) 2009.03.23

(111) 157.112
(210) M 99 01404
(180) 2009.03.23

(111) 157.113
(210) M 99 01405
(180) 2009.03.23

(111) 157.114
(210) M 99 01406
(180) 2009.03.23

(111) 157.115
(210) M 99 01445
(180) 2009.03.25

(111) 157.385
(210) M 99 01371
(180) 2009.03.22

(111) 157.628
(210) M 99 01444
(180) 2009.03.25

(111) 158.028
(210) M 99 01447
(180) 2009.03.25

(111) 158.196
(210) M 99 01173
(180) 2009.03.11

(111) 158.430
(210) M 99 01326
(180) 2009.03.22

(111) 158.550
(210) M 99 01319
(180) 2009.03.19

(111) 158.634
(210) M 99 01573
(180) 2009.03.31

(111) 158.719
(210) M 99 01471
(180) 2009.03.26
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(111) 158.850
(210) M 99 00957
(180) 2009.03.01

(111) 158.851
(210) M 99 00973
(180) 2009.03.02

(111) 158.852
(210) M 99 00974
(180) 2009.03.02

(111) 158.853
(210) M 99 00976
(180) 2009.03.02

(111) 158.854
(210) M 99 00978
(180) 2009.03.02

(111) 158.855
(210) M 99 00982
(180) 2009.03.02

(111) 158.856
(210) M 99 00983
(180) 2009.03.02

(111) 158.857
(210) M 99 00985
(180) 2009.03.03

(111) 158.858
(210) M 99 00986
(180) 2009.03.03

(111) 158.860
(210) M 99 00988
(180) 2009.03.03

(111) 158.861
(210) M 99 00989
(180) 2009.03.03

(111) 158.878
(210) M 99 00997
(180) 2009.03.03

(111) 158.879
(210) M 99 00998
(180) 2009.03.03

(111) 158.881
(210) M 99 01000
(180) 2009.03.03

(111) 158.884
(210) M 99 01004
(180) 2009.03.03

(111) 158.885
(210) M 99 01005
(180) 2009.03.03

(111) 158.886
(210) M 99 01006
(180) 2009.03.03

(111) 158.887
(210) M 99 01007
(180) 2009.03.03

(111) 158.888
(210) M 99 01010
(180) 2009.03.04

(111) 158.889
(210) M 99 01012
(180) 2009.03.04

(111) 158.891
(210) M 99 01016
(180) 2009.03.04

(111) 158.892
(210) M 99 01017
(180) 2009.03.04

(111) 158.893
(210) M 99 01018
(180) 2009.03.04

(111) 158.894
(210) M 99 01019
(180) 2009.03.04

(111) 158.917
(210) M 99 01504
(180) 2009.03.29

(111) 158.918
(210) M 99 01505
(180) 2009.03.29

(111) 158.919
(210) M 99 01506
(180) 2009.03.29

(111) 158.920
(210) M 99 01501
(180) 2009.03.29

(111) 158.921
(210) M 99 01507
(180) 2009.03.29

(111) 158.922
(210) M 99 01508
(180) 2009.03.29
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(111) 158.923
(210) M 99 01509
(180) 2009.03.29

(111) 158.924
(210) M 99 01510
(180) 2009.03.29

(111) 158.925
(210) M 99 01511
(180) 2009.03.30

(111) 158.926
(210) M 99 01526
(180) 2009.03.30

(111) 158.927
(210) M 99 01531
(180) 2009.03.30

(111) 158.928
(210) M 99 01532
(180) 2009.03.30

(111) 159.837
(210) M 99 01008
(180) 2009.03.03

(111) 159.904
(210) M 99 01041
(180) 2009.03.05

(111) 159.906
(210) M 99 01061
(180) 2009.03.05

(111) 159.908
(210) M 99 01065
(180) 2009.03.05

(111) 159.912
(210) M 99 01082
(180) 2009.03.08

(111) 159.913
(210) M 99 01084
(180) 2009.03.08

(111) 159.914
(210) M 99 01085
(180) 2009.03.08

(111) 159.915
(210) M 99 01088
(180) 2009.03.08

(111) 159.916
(210) M 99 01089
(180) 2009.03.08

(111) 159.917
(210) M 99 01090
(180) 2009.03.08

(111) 159.922
(210) M 99 01116
(180) 2009.03.09

(111) 159.923
(210) M 99 01117
(180) 2009.03.09

(111) 159.924
(210) M 99 01118
(180) 2009.03.09

(111) 159.926
(210) M 99 01101
(180) 2009.03.08

(111) 159.983
(210) M 99 00984
(180) 2009.03.03

(111) 159.985
(210) M 99 01057
(180) 2009.03.05

(111) 159.986
(210) M 99 01058
(180) 2009.03.05

(111) 159.987
(210) M 99 01060
(180) 2009.03.05

(111) 159.988
(210) M 99 01086
(180) 2009.03.08

(111) 159.989
(210) M 99 01092
(180) 2009.03.08

(111) 159.994
(210) M 99 01126
(180) 2009.03.09

(111) 160.002
(210) M 99 01156
(180) 2009.03.10

(111) 160.003
(210) M 99 01193
(180) 2009.03.12

(111) 160.005
(210) M 99 01272
(180) 2009.03.18
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(111) 160.007
(210) M 99 01335
(180) 2009.03.22

(111) 160.009
(210) M 99 01355
(180) 2009.03.22

(111) 160.010
(210) M 99 01440
(180) 2009.03.24

(111) 160.096
(210) M 99 01125
(180) 2009.03.09

(111) 160.097
(210) M 99 01158
(180) 2009.03.10

(111) 160.098
(210) M 99 01184
(180) 2009.03.11

(111) 160.099
(210) M 99 01237
(180) 2009.03.16

(111) 160.100
(210) M 99 01270
(180) 2009.03.18

(111) 160.772
(210) M 99 01104
(180) 2009.03.09

(111) 160.773
(210) M 99 01106
(180) 2009.03.09

(111) 160.774
(210) M 99 01105
(180) 2009.03.09

(111) 160.775
(210) M 99 01107
(180) 2009.03.09

(111) 161.097
(210) M 99 01103
(180) 2009.03.09

(111) 161.361

(210) M 99 00130
(180) 2009.01.14

(111) 162.638

(210) M 99 01424
(180) 2009.03.24

(111) 162.640

(210) M 99 01426
(180) 2009.03.24

(111) 162.641

(210) M 99 01427
(180) 2009.03.24

(111) 163.285

(210) M 99 00370
(180) 2009.01.27

A rovat 105 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 193.002
(732) dr. Schmideg László György, Budapest (HU)

(111) 194.265
(732) ALMIL Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Keszü (HU)

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 177.124
(732) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 196.525
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 115.140
(732) Merck KGaA , Darmstadt (DE)

(111) 121.203
(732) Bábolna Környezetbiológiai Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 121.358
(732) Holophane Europe Ltd., Bletchley, Milton-Keynes (GB)

(111) 121.612
(732) Zenith Electronics LLC, Lincolnshire, Illinois (US)

(111) 121.762
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Canton, Ohio (US)

(111) 121.871
(732) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)

(111) 122.321
(732) DC Comics, New York, New York (US)

(111) 122.378
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.379
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.380
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.388
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.389
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.390
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.406
(732) UNIQEMA AMERICAS LLC, New Castle, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.407
(732) UNIQEMA AMERICAS LLC, New Castle, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.558
(732) Ineos Europe Limited, Middlesex (GB)

(111) 123.521
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 128.652
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 128.848
(732) DELB B.V., Zoetermeer (NL)

(111) 129.172
(732) NutraSweet Property Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Chicago, Illinois (US)

(111) 129.421
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 129.627
(732) Estee Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Ontario (CA)

(111) 129.630
(732) Pioneer Industrial Corporation, Taipei, ROC (TW)

(111) 129.687
(732) General Mills, Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 129.848
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 129.854
(732) Hearst Communications, Inc., New York (US)

(111) 130.048
(732) L’OREAL, Société anonyme, Paris (FR)

(111) 130.266
(732) Cirrus System, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 130.542
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 131.215
(732) Hearst Communications, Inc., New York (US)

(111) 131.568
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokió (JP)

(111) 135.136
(732) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

(111) 138.029
(732) Century 21 Real Estate LLC, Parsippany, New Jersey (US)
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(111) 156.577
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 158.328
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading

as Sony Computer Entertainment Inc.), Tokyo (JP)

(111) 159.150
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 159.278
(732) Kilián Árpád, Budapest (HU)

(111) 159.477
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.219
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 160.274
(732) Németh Attila, Celldömölk (HU)

(111) 160.330
(732) Biomed Kft., Budapest (HU)

(111) 160.385
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 160.557
(732) Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztõ és Befektetési Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 160.560
(732) Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományõrzõ Egyesület,

Vác (HU)

(111) 160.935
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.051
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.071
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.072
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.094
(732) FÕFOTO Kft., Budapest (HU)

(111) 161.144
(732) ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.,

Dunaharaszti (HU)

(111) 161.163
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.244
(732) E.I.du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.285
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.287
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.289
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.295
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.414
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 161.497
(732) Paramount Pictures Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 161.716
(732) Caracalla Fürdõ-Szoba-Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 161.768
(732) Cooper Building Kft., Budapest (HU)

(111) 161.789
(732) Berol Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), Atlanta, Georgia (US)

(111) 161.928
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

(111) 162.246
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 162.327
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 162.350
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 162.468
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

(111) 162.527
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
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(111) 162.537
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 162.694
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 162.695
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 162.703
(732) ICI Interaktív Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)

(111) 162.711
(732) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)

(111) 162.944
(732) WashTec Holding GmbH, Augsburg D-86153 (DE)

(111) 162.954
(732) MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási

Ker. Kft., Budapest (HU)

(111) 163.286
(732) Orpana, Heikki Antero, Budapest (HU);

Rautanen, Rauli Kaleno, Budapest (HU)

(111) 163.522
(732) Guangdong Foodstuffs Import & Export (Group) Corporation,

Guangzhou (CN)

(111) 163.524
(732) GUANGDONG Foodstuffs Import & Export (Group)

Corporation, Guangzhou (CN)

(111) 163.525
(732) Kabushiki Kaisha Kawai Gakki Seisakusho also trading as

Kawai Musical Instruments MFG. Co. Ltd., Hamamatsu-shi,
Shizuoka-ken (JP)

(111) 163.558
(732) Varró Béla, Budapest (HU)

(111) 163.571
(732) Ebolt Internetes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 163.572
(732) Ebolt Internetes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 163.614
(732) Visteon Corporation, Dearborn, Michigan (US)

(111) 163.615
(732) Visteon Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Dearborn, Michigan állam (US)

(111) 163.766
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.774
(732) PizzaExpress Limited, Middlesex (GB)

(111) 163.810
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)

(111) 163.814
(732) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch Co. Ltd.),

Nishi-Tokyo-shi, Tokyo (JP)

(111) 163.817
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 163.999
(732) Péter József, Nagykanizsa (HU)

(111) 164.129
(732) The Glidden Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 164.247
(732) MMI-IPCO, LLC, Lawrence, Massachusetts, Delaware (US)

(111) 164.248
(732) MMI-IPCO, LLC, Lawrence, Massachusetts, Delaware (US)

(111) 164.249
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 164.304
(732) ELI LILLY AND COMPANY (Indiana állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 164.315
(732) Zeon Corporation, Tokió (JP)

(111) 164.404
(732) Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

(111) 164.621
(732) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 164.632
(732) Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine,

Kalifornia (US)

(111) 164.683
(732) Erõs Attila, Sárisáp (HU)

(111) 164.689
(732) Volcom, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Costa Mesa, California (US)

(111) 164.690
(732) Esprit International, New York, New York (US)

(111) 164.691
(732) Esprit International, New York, New York (US)

(111) 164.738
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 164.845
(732) SZATMÁRI Konzervgyár Kft., Tyukod (HU)
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(111) 165.159
(732) Volcom, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Costa Mesa, California (US)

(111) 165.219
(732) SMC Corporation, Tokyo (JP)

(111) 165.220
(732) Red Sea Hotels Ltd., Herzliya Pituach (IL)

(111) 165.248
(732) B.E. International Foods Limited, London (GB)

(111) 165.685
(732) Red Sea Hotels Ltd., Herzliya Pituach (IL)

(111) 165.903
(732) MMI-IPCO, LLC, Lawrence, Massachusetts, Delaware (US)

(111) 165.904
(732) MMI-IPCO, LLC, Lawrence, Massachusetts, Delaware (US)

(111) 166.013
(732) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Schaumburg, Illinois (US)

(111) 166.111
(732) Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine,

Kalifornia (US)

(111) 166.245
(732) INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

(111) 166.638
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(111) 166.695
(732) jbs undertojet a/s, Herning (DK)

(111) 167.312
(732) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

New York, New York (US)

(111) 167.794
(732) Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine,

Kalifornia (US)

(111) 167.902
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 167.903
(732) PizzaExpress Limited, Middlesex (GB)

(111) 168.090
(732) GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég),

San Francisco, California (US)

(111) 168.186
(732) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

New York, New York (US)

(111) 168.423
(732) GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég),

San Francisco, California (US)

(111) 168.500
(732) Genzyme Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cambridge, Massachusetts (US)

(111) 168.615
(732) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 168.869
(732) Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine,

Kalifornia (US)

(111) 168.994
(732) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

(111) 169.603
(732) CERTA Zárgyártó, Présöntõ, Szerszámkészítõ Kft., Fót (HU)

(111) 170.129
(732) Kyocera Corporation, Kyoto (JP)

(111) 170.408
(732) Aveda Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 171.001
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

(111) 173.751
(732) Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.b.a. Hitachi, Ltd.),

Tokió (JP)

(111) 173.862
(732) PARTIUM ’70 Mûanyagipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(111) 176.482
(732) DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

(111) 176.730
(732) ADIGE Kft., Budapest (HU)

(111) 198.449
(732) Union Bancaire Privée, UBP, Geneve 1 (CH)

A rovat 136 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 116.446
(732) BÉVÉEM Növényvédõszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 117.566
(732) Seiko Watch Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Watch

Corporation), Tokyo (JP)

(111) 121.612
(732) Zenith Electronics LLC, Lincolnshire, Illinois (US)

(111) 122.406
(732) UNIQEMA AMERICAS LLC, New Castle, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.407
(732) UNIQEMA AMERICAS LLC, New Castle, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.469
(732) BÉVÉEM Növényvédõszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 124.609
(732) Sta-Rite Industries, LLC, Delavan, WI (US)

(111) 132.170
(732) ENS CO.,LTD., Kyungkido (KR)

(111) 134.422
(732) Easton Sports, Inc., Van Nuys, Kalifornia (US)

(111) 136.741
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 139.824
(732) SUNCOR ENERGY INC., Calgary, Alberta (CA)

(111) 147.061
(732) SUNCOR ENERGY INC., Calgary, Alberta (CA)

(111) 147.204
(732) Iroko Cardio LLC, Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 149.953
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 153.608
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 154.552
(732) Iroko Cardio LLC, Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 156.498
(732) BÉVÉEM Növényvédõszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 156.577
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 158.661
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 160.330
(732) Biomed Kft., Budapest (HU)

(111) 160.464
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 160.465
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 162.711
(732) NATUR-FOOD Kft., Budakalász (HU)

(111) 163.814
(732) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch Co. Ltd.),

Nishi-Tokyo-shi, Tokyo (JP)

(111) 163.886
(732) Iroko Cardio LLC, Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 165.996
(732) WYBOROWA S.A., Poznan (PL)

(111) 167.902
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 169.912
(732) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch Co. Ltd.),

Nishi-Tokyo-shi, Tokyo (JP)

(111) 172.676
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 172.944
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 173.862
(732) PARTIUM ’70 Mûanyagipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(111) 174.627
(732) ÉDENKERT 2003 Mezõgazdasági, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
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(111) 175.478
(732) Rica Hungária Zrt., Budapest (HU)

(111) 175.683
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 175.921
(732) Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

(111) 175.922
(732) Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

(111) 176.649
(732) DESA POLAND Sp.Z.oo, Gadki (PL)

(111) 176.658
(732) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 176.730
(732) ADIGE Kft., Budapest (HU)

(111) 176.951
(732) Orange Brand Services Limited, Bristol (GB)

(111) 177.843
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 179.814
(732) Speed Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 180.938
(732) PharmaSwiss SA, Zug (CH)

(111) 181.410
(732) WYBOROWA S.A., Poznan (PL)

(111) 183.047
(732) DEMANDY-HUNGARY Kft., Budapest (HU)

(111) 183.208
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 185.302
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 186.172
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 186.883
(732) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)

(111) 187.971
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 187.976
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 188.011
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 188.032
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 188.081
(732) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 188.082
(732) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 188.094
(732) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(111) 188.296
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 188.301
(732) ÖKO-Pack Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló

Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

(111) 188.624
(732) Wágner László, Dunaharaszti (HU)

(111) 189.126
(732) Dumaszínház Kulturális Kft., Budapest (HU)

(111) 190.049
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 190.060
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 190.444
(732) Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)

(111) 191.033
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 191.417
(732) Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)

(111) 191.587
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 191.885
(732) ÖKO-Pack Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló

Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

(111) 193.039
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 193.052
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

(111) 194.341
(732) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)

(111) 196.018
(732) Innopharm LLC, Newark (US)
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(111) 196.603
(732) Szalatnyai László, Budapest (HU)

(111) 196.739
(732) Filmservice Kft., Budapest (HU)

(111) 196.784
(732) Innopharm LLC, Newark (US)

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 119.462
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.,

ARNHEM (NL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 120.738
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 121.358
(732) Holophane Europe Ltd., Bletchley, Milton-Keynes (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 121.762
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Canton, Ohio (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.871
(732) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.321
(732) DC Comics, New York, New York (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 146.325
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 147.581
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 150.657
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 153.398
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 153.400
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 159.343
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)
(740) dr. Márton Bernadett ügyvéd, Gyõr

(111) 159.354
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)
(740) dr. Márton Bernadett ügyvéd, Gyõr

(111) 159.360
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)
(740) dr. Márton Bernadett ügyvéd, Gyõr

(111) 159.362
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)
(740) dr. Márton Bernadett ügyvéd, Gyõr

(111) 160.145
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 160.469
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 160.772
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.773
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.774
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.775
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.838
(732) The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 161.097
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.314
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.347
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 161.475
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 161.894
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.898
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.900
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.901
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.566
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 162.579
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 162.637
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.638
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.640
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.641
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.664
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.181
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.182
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.183
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.184
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.361
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 163.364
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,

dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 163.817
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 164.406
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 165.524
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó

Kft., Budapest

(111) 166.638
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 167.543
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 169.453
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 169.522
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 171.358
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 172.165
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 172.816
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

M1076

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.



(111) 172.817
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 172.935
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 173.139
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 173.283
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 173.298
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.299
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.488
(732) BIOMED Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 176.596
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 176.597
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 176.598
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(732) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 182.356
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.050
(732) G-PUBLISHING Lapkiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.163
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 185.391
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.834
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.538
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.826
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 189.967
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 192.494
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 193.520
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 193.961
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 193.962
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 195.044
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 196.244
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(111) 196.376
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 198.884
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 198.885
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 81 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 119.462
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.,

ARNHEM (NL)
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(111) 120.738
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 121.358
(732) Holophane Europe Ltd., Bletchley, Milton-Keynes (GB)

(111) 121.762
(732) The Timken Company (Ohio állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Canton, Ohio (US)

(111) 121.871
(732) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)

(111) 122.321
(732) DC Comics, New York, New York (US)

(111) 146.325
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 147.581
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.398
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 153.400
(732) WM. WRIGLEY JR. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 159.343
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.354
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.360
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.362
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 160.145
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.469
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.772
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.773
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.774
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.775
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 161.097
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 161.314
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 161.347
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 161.475
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 161.894
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 161.898
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 161.900
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 161.901
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.566
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 162.579
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 162.637
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.638
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.640
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.641
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.664
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.181
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.182
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.183
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.184
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
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(111) 163.361
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 163.364
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 163.817
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 164.643
(732) Lengyel Barna, Pilisborosjenõ (HU)

(111) 165.524
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 165.578
(732) Gáspár Mátyás, Csákberény (HU)

(111) 169.522
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

(111) 172.816
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 172.817
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 173.139
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 173.283
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 173.298
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 173.299
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 176.596
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 176.597
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 176.598
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 179.565
(732) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)

(111) 182.356
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 183.050
(732) G-PUBLISHING Lapkiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 183.163
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 185.391
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 185.834
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

(111) 186.538
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)

(111) 189.826
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 189.967
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

(111) 192.494
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.520
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 193.961
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 193.962
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 195.044
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 196.376
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 198.884
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 198.885
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

A rovat 72 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 115.140
(732) Merck KGaA , Darmstadt (DE)

(111) 116.858
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
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(111) 118.105
(732) Turmac Tobacco Company B.V., Amstelveen (NL)

(111) 121.871
(732) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)

(111) 122.378
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.379
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.380
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.388
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.389
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 122.390
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 123.521
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 129.172
(732) NutraSweet Property Holdings, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Chicago, Illinois (US)

(111) 146.325
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 158.328
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading

as Sony Computer Entertainment Inc.), Tokyo (JP)

(111) 159.278
(732) Kilián Árpád, Budapest (HU)

(111) 159.477
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.219
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 160.469
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.557
(732) Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztõ és Befektetési Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 160.772
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.773
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.774
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.775
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.991
(732) Match-Point Tennis Club Szolg. Kft., Budapest (HU)

(111) 161.097
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 161.144
(732) ENERGOTEST Diagnosztikai és Automatizálási Kft.,

Dunaharaszti (HU)

(111) 161.768
(732) Cooper Building Kft., Budapest (HU)

(111) 161.789
(732) Berol Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), Atlanta, Georgia (US)

(111) 161.928
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

(111) 162.246
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 162.260
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(111) 162.694
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 162.695
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 163.571
(732) Ebolt Internetes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 163.572
(732) Ebolt Internetes Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 164.249
(732) Vaillant Saunier Duval Kft., Budapest (HU)

(111) 164.404
(732) Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)

(111) 164.738
(732) Akzo Nobel Coatings Zrt., Tiszaújváros (HU)

(111) 165.219
(732) SMC Corporation, Tokyo (JP)

(111) 165.220
(732) Red Sea Hotels Ltd., Herzliya Pituach (IL)
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(111) 165.248
(732) B.E. International Foods Limited, London (GB)

(111) 165.524
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 165.806
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 165.807
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 165.808
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 167.379
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading

as Sony Computer Entertainment Inc.), Tokyo (JP)

(111) 168.857
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.862
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.863
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.864
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.865
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.866
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 168.867
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 173.139
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 173.283
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 173.488
(732) BIOMED Kft., Budapest (HU)

(111) 176.596
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 176.597
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 176.598
(732) HARLEQUIN Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 179.619
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., GYULA (HU)

(111) 182.356
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 183.163
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 195.304
(732) GIGAMAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 195.306
(732) KirzeN Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

A rovat 64 db közlést tartalmaz.
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