
(111) 190.454 (151) 2007.08.07.
(210) M 04 02119 (220) 2004.05.04.
(732) Gész Gaál és Sziklás Kft., Debrecen (HU)

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

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

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

(111) 190.496 (151) 2007.08.07.
(210) M 06 01665 (220) 2006.05.11.
(732) LU FRANCE, Rungis (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, kakaó alapú
italok, csokoládé alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka
és liszt (édes vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített
és/vagy töltött tészták, készítmények gabonafélékbõl, gabonaké-
szítmények reggelire; különösen tésztát tartalmazó készételek;
fõként süteménytésztából készített ételek; kenyér, kétszersültek,
kekszek (édes vagy pikáns), ostyák, palacsinták, sütemények,
tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont és/vagy töltött
és/vagy ízesített változatban; édes vagy sós étvágygerjesztõk ke-
nyérbõl, kekszbõl vagy tésztából; cukrászipari termékek; étkezési
jég, fagylaltok fõként joghurtból, jégkrémek, vízzel készített
fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott joghurtok (étkezési jég),
fagyasztott ízesített víz; méz.

(111) 190.522 (151) 2007.08.13.
(210) M 05 01588 (220) 2005.05.04.
(732) Ralph W. Lederle, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zoltán András, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi-és vadhús; húskivonatok; tojások, tej és
tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(111) 191.504 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03924 (220) 2006.12.01.
(732) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 191.975 (151) 2007.12.05.
(210) M 03 00700 (220) 2003.02.20.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 19 Burkolatragasztók.

(111) 192.018 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 01482 (220) 2005.04.26.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

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

sa.
36 Faktorálási szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgál-
tatások; hitelkártya-kibocsátás; pénzügyi szolgáltatások közvetí-
tése.

(111) 192.846 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00766 (220) 2007.03.07.
(732) Bárczy Környezetvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek kárelhárításra és kármentesítésre, különö-
sen textiljellegû és szórható folyadékfelitató anyagok, ideértve az
általános felitatóanyagokat, olajszelektív felitatóanyagokat és
vegyszerálló felitatóanyagokat; derítõkészítmények; flokkuláló-
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szerek; víztisztító szerek; készítmények ipari vizek tisztítására;
olajok leválasztására szolgáló termékek; szintetikus anyagok olaj
abszorbeálására; szûrõanyagok; víztisztító vegyi termékek; ipari
szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek.

7 Olaj- és zsírleválasztó gépek; szûrõgépek; betétek szûrõgé-
pekhez.

11 Víztisztító berendezések, különösen olaj- és zsírleválasztó
berendezések; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berende-
zések, különösen csapadékvíz-olajszûrõk.

17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; mûanyag kármentõ
medencék; szûrõanyagok (félig megmunkált mûanyagok vagy
habok); mûanyagból készült felitatóanyagok és eszközök folya-
dékokhoz, ideértve az ipari szõnyegeket és ágyazatvédõ szõnye-
geket is; mûanyagból készült felitatókészletek folyadékokhoz.

19 Nem fém építõanyagok, különösen nem fém olajleválasztó
akna, ipari szõnyegek; ágyazatvédõ szõnyegek; csatornaelzárók;
léktömítõk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, különösen a kör-
nyezetvédelem területén, ideértve a kármegelõzést, kárelhárítást,
kármentesítést, víztisztítást, vizek olajmentesítését.

(111) 192.853 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00608 (220) 2007.02.21.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 192.916 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01186 (220) 2007.04.06.
(732) Livingstones Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési
csövek, aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 193.209 (151) 2008.03.10.
(210) M 08 00792 (220) 1996.11.06.
(732) VBG GROUP AB, Vänersborg (SE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Teherjármûvek és pótkocsik tetõzete és tetõzet állványa.

(111) 193.210 (151) 2008.03.10.
(210) M 08 00791 (220) 1996.11.06.
(732) VBG GROUP AB, Vänersborg (SE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Teherjármûvek és pótkocsik tetõzete és tetõzet állványa.

(111) 193.375 (151) 2008.08.27.
(210) M 05 01066 (220) 2005.03.23.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Sikk
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(111) 193.914 (151) 2008.06.26.
(210) M 06 03674 (220) 2006.11.09.
(732) Kozma Tamás, Budapest (HU)

(541) EDUCATIO
(511) 16 Folyóiratok.

(111) 198.452 (151) 2009.10.07.
(210) M 08 00543 (220) 2008.02.20.
(732) Törõcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.689 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00866 (220) 2009.04.01.
(732) American Global York (HK) Co. Limited, Tseung Kwan O.,

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

(546)

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

(111) 198.891 (151) 2009.11.05.
(210) M 09 00897 (220) 2009.04.03.
(732) Anna Color Kft., Vác (HU);

Biola Natúrkozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.913 (151) 2009.11.13.
(210) M 09 01017 (220) 2009.04.10.

(541) VIOLETTA’S GARDEN
(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 198.939 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01243 (220) 2009.04.27.
(732) MED-ART 2004 Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 198.940 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01132 (220) 2009.04.20.
(732) B.I.L. Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 198.941 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01129 (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

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek

(111) 198.942 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00914 (220) 2009.04.06.
(732) Eucalyptus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Petz László, Simon & Petz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.943 (151) 2009.11.16.
(210) M 08 02848 (220) 1997.01.17.
(732) Focus Magazin Verlag GmbH, München (DE)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

talmaz információt és szoftvert, és amelyet csak a szórakoztatás és
hírközlés területére kiterjedõ tartalommal árusítanak; programo-
zott floppy lemezek, ROM videó kazetták, kompakt lemezek és
csip lemezek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, könyvek,
poszterek, öntapadós címkék, naptárak, fényképek, írógépek és
irodai cikkek, nevezetesen nem elektromos irodai felszerelések,
íróeszközök, golyóstollak, töltõtollak, nevelési és oktatási eszkö-
zök modellek és audiovizuális jelek formájában is.
41 Digitális és analóg rögzítõ hordozók kiadása, pl. kulturális,
tudományos, sport, ipari, ill. mûszaki információkkal.
42 Szolgáltatások aktualizálása (naprakész állapotba hozása),
ideértve CD-ROM-ok aktualizálására vonatkozó szolgáltatáso-
kat; kiadó szolgáltatásai.

(111) 198.944 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01701 (220) 2009.06.15.
(732) Szõke Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

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

(111) 198.945 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01917 (220) 2009.06.30.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAYLETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.946 (151) 2009.11.16.
(210) M 08 03857 (220) 2008.12.16.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ökogreen
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(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) 198.947 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01317 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 198.948 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01319 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 198.949 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00437 (220) 2009.02.18.

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.950 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 00729 (220) 2009.03.19.
(732) Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások celluláris vagy mobiltelefo-
nok, csak celluláris vagy mobiltelefonokkal használható kiegészí-
tõk, és celluláris vagy mobiltelefonokkal kapcsolatos számítógé-
pes szoftveralkalmazások területén; online kiskereskedelmi szol-
gáltatások celluláris vagy mobiltelefonok, celluláris vagy mobil-
telefonokhoz tartozó kiegészítõk, csengõhangok, játékok, zenék,
képernyõvédõk, háttérképek, területén, és számítógépes szoftver-
alkalmazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz; ügyfélszolgálat
celluláris vagy mobiltelefonok, csak celluláris vagy mobiltelefo-
nokhoz használható kiegészítõk, és számítógépes szoftveralkal-
mazások celluláris vagy mobiltelefonokhoz területén; online vá-
sárterek üzemeltetése elsõsorban használt celluláris vagy mobil-
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telefonokkal és kiegészítõkkel és ilyen telefonokhoz tartozó al-
kalmazásokkal kapcsolatban.
38 Távközlési szolgáltatások; az elõbb említett szolgáltatások-
hoz kapcsolódó tájékoztatási, tanácsadási és konzultációs szol-
gáltatások; távközlési szolgáltatások hangok, képek, ábrák, vide-
ók és adatjelek továbbításának formájában, melyet az internet és a
vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek és cellulá-
ris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként; hangok, ké-
pek, ábrák, videók és adatjelek továbbítása celluláris vagy mobil-
telefonok személyre szabása vagy bõvítése céljából, melyet az in-
ternet és a vezeték nélküli technika tesz lehetõvé, a számítógépek
és celluláris vagy mobiltelefonok utasításaira adott válaszként;
távközlési szolgáltatások, névleg weboldalak biztosítása, melyek
lehetõvé teszik hangok, képek, ábrák, és videojelek továbbítását a
weboldalra, ahol ezek a jelek szerkeszthetõk, majd továbbíthatók
számítógépekre és celluláris vagy mobiltelefonokra; tájékoztatás
hívási díjazási tervekkel és mások szolgáltatásaival kapcsolatban
celluláris vagy mobiltelefonok területén; hozzáférés biztosítása
elektronikus játékokhoz az interneten és celluláris vagy mobilte-
lefonokon keresztül játék és/vagy játékok letöltése céljából; hoz-
záférés biztosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefono-
kon keresztül csengõhangokhoz és zenéhez, a csengõhangok és
zene hallgatásának és/vagy letöltésének céljából; hozzáférés biz-
tosítása az interneten és celluláris vagy mobiltelefonokon keresz-
tül képernyökímélõkhöz és háttérképekhez, a képernyõvédõk és
háttérképek megtekintése és/vagy letöltése céljából; online fóru-
mok biztosítása számítógép felhasználók üzeneteinek továbbítá-
sára celluláris vagy mobiltelefonokkal és kiegészítõkkel és az
ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolatban; linkek biztosítása
mások weboldalaihoz celluláris vagy mobiltelefonok és kiegészí-
tõk és az ilyen telefonok alkalmazásainak területén.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szóra-
koztatás sportrendezvények, tornák és versenyek formájában;
szórakoztatás teniszversenyek formájában; szórakoztatás labda-
rúgótornák formájában; szórakoztatás elsõsorban sportesemé-
nyek bemutatói különösen a tenisz módosított formája, éjszakai
szórakozóhelyeken vagy éjszakai szórakozóhelyek stílusában ki-
alakított helyeken éjszakai mûsorok keretében játszva, ezek az
események a teniszt éjszakai szórakozóhelyek mûsoraként mutat-
ják be, a játékot gyorsan, sötétben, ultraibolya (UV) fény alatt
játszva fény- és zene-show, elsõsorban divatbemutatók és lemez-
lovas elõadások kíséretében; szórakoztatás, névleg nem letölthetõ
elektronikus játékok, csengõhangok, zenés mûsorok, képernyõ-
védõk és háttérképek megjelenítése mobil kommunikációs eszkö-
zökön, egy globális számítógép-hálózaton és vezeték nélküli há-
lózatokon keresztül; szórakoztatás egyedi elektronikus szemé-
lyek vagy karikatúrák készítésével kapcsolatos versenyek lebo-
nyolítása formájában; online folyóiratok, névleg web jegyzetek
(más néven blogok), elsõdlegesen celluláris vagy mobiltelefo-
nokkal és kiegészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival
kapcsolatos témákban; hírek, tájékoztatás, kommentár és fényké-
pes vagy videó tartalom celluláris vagy mobiltelefonokkal és ki-
egészítõkkel és az ilyen telefonok alkalmazásaival kapcsolatban.

(111) 198.951 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01318 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(546)

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

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

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

(111) 198.952 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01320 (220) 2009.05.04.
(732) SEGRO Hungary Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(111) 198.953 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01528 (220) 2009.05.21.
(732) Wellmed Kft, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.954 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01523 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

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

(546)

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

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

(111) 198.955 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01524 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

Csorna (HU)
(740) dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 198.956 (151) 2009.11.16.
(210) M 09 01525 (220) 2009.05.22.
(732) Tondach Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.,

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

(546)

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

(111) 198.968 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05668 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM
(511) 12 Hajók.

21 Asztalnemû, porcelánok.

39 Sétahajó szolgáltatások, gépkocsival történõ szállítás.

41 Kulturális tevékenységek, bálok szervezése, konferenciák
szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás).

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 198.969 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05669 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM PALOTA
(511) 35 Szállodai üzletvezetés.

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 198.972 (151) 2009.11.19.
(210) M 02 05667 (220) 2002.12.10.
(732) Gresco Befektetõ és Vagyonkezelõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRESHAM PALACE
(511) 35 Szállodai üzletvezetés.

43 Kávéházak, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai
szolgáltatások, éttermek.

(111) 199.093 (151) 2009.11.30.
(210) M 08 03938 (220) 2008.12.23.
(732) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.
31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(111) 199.094 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00840 (220) 2009.03.30.
(732) West Marketing & Sales House Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység: élelmiszerek, alkoholos ita-
lok és dohányáruk, egészségügyi termékek, mosó- és tisztítósze-
rek, kozmetikumok, gyógyszerek, háztartási vagy konyhai cikkek
és eszközök, edények és evõeszközök, irodai kellékek, kisipari
termékek dekorációs cikkek, irodaszerek és iskolai kiegészítõk,
ruházat, lábbelik, textil áruk, különösen háztartási textil áruk, rö-
vidáruk, bõráruk, utazási cikkek, elektronikai fogyasztási beren-
dezések és készülékek, számítógépek, telekommunikációs készü-
lékek sport cikkek és játékok, szerelési, barkácsolási és kertészeti
kellékek, gépek, különösen háztartási gépek és kiegészítõk, állat-
eledelek és kisállat felszerelések; szerzõdések intézése, mások
számára, szolgáltatások biztosítására, különösen mobil rádió
szerzõdések intézése és szerzõdések mobil telefon csengõhangok
szolgáltatásához, szerzõdések intézése javítási és fenntartási szol-
gáltatásokhoz, információk tárolása; reklámozás; marketing; pi-
ackutatás és -elemzés; szervezési és professzionális üzleti szakta-
nácsadás; üzleti tanácsadás; vezetõi tanácsadás; áruk adásvételé-
vel kapcsolatos szerzõdések intézése; kirakatrendezés; kereske-
delmi vásárok és kiállítások szervezése ipari vagy hirdetési céllal;
üzleti számviteli tanácsadás, könyvelés cégek számára; közön-
ségszolgálat (public relation), bérezési struktúrával kapcsolatos
tanácsadás.

(111) 199.095 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00696 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.096 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00598 (220) 2009.03.09.
(732) Szõke Hajnalka, Budapest (HU);

Sipos Rita, Siófok (HU)

(546)

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

M12

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 1. szám I. kötet, 2010.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.097 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00472 (220) 2009.02.20.
(732) Henkel AG & Co. KgaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A szépség beépítve!
(511) 1 Adalékanyagok cementhez, ragasztóanyagok.

17 Szigetelõanyagok, szilikonok, hõszigetelõk, tetõfedõ anya-
gok, burkolatok.
19 Cement, építkezéshez malter, különleges cement és malter
csempézéshez, szintkiegyenlítõ összetevõk, vakolatok, bitumen,
építõanyagok, csemperagasztók.

(111) 199.098 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00526 (220) 2009.02.27.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.099 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00538 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-

bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.
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(111) 199.100 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01256 (220) 2009.04.28.
(732) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.

(111) 199.101 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00694 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.102 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00398 (220) 2009.02.13.
(732) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 199.103 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00850 (220) 2009.03.30.
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MATATOKS
(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) 199.104 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01038 (220) 2009.04.16.
(732) Bakucz József, Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.105 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00539 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.
15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
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(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.
25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; fut-
ball-lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõr-
mék (ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok,
harisnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas
szárú cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik
(ruházat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); mele-
gítõk; kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszár-
védõk, kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, mun-
kaköpenyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuk-
lyás blúzok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szan-
dálok; vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; ci-
põk; zuhanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szok-
nyák; kerek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport
dzsörzék; harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tar-
tók (nadrághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák;
pólók; harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nad-
rágok; rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (ka-
lapgyártás); mellények; vízálló ruházat.

(111) 199.106 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00692 (220) 2009.03.17.
(732) Mocco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(111) 199.107 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 01035 (220) 2009.04.15.
(732) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Kovács Elõd, Somogyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Fesztiválok Éve 2010
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 199.108 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00537 (220) 2009.03.02.
(732) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.
15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-

M15

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 1. szám I. kötet, 2010.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

(111) 199.109 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00848 (220) 2009.03.30.
(732) World Communication Company, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, rajzfilmek, számítógépes játékprogramok, számí-
tógépprogramok, rögzített, video játékkazetták, videoképernyõk.

16 Albumok, almanachok, atlaszok, brosúrák, vékony fûzött
könyvek, ceruzák, fényképtartók, folyóiratok, grafikai nyomatok,
grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûj-
tõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk
irattartók [irodai cikkek], irodai felszerelések, a bútorok kivételé-
vel, íróeszközök, írófelszerelések, iskolaszerek [papíráruk], kata-
lógusok, kártyák, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük [idõszaki
lapok], matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, pa-
píráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,
arcképek, poszterek, prospektusok, radírgumik, öntapadó címkék
[papíráruk], transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papír-
ból.

41 Digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhetõ elektro-
nikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása,
(nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés, videofilmgyártás.

(111) 199.110 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00242 (220) 2009.01.29.
(732) Campus Fitness Kft., Debrecen (HU)
(740) Orbán Károly, Debrecen

(546)

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

(111) 199.111 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00849 (220) 2009.03.30.
(732) IRSnet HU Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Jegyirodai szolgáltatások, belépõjegyek árusítása, színházi,
zenei, film, és egyéb mûvészeti elõadásokra, valamint egyéb kul-
túrális, sport rendezvényekre, elõadásokra.

(111) 199.112 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00611 (220) 2009.03.09.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

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

Budapest

(546)

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

(111) 199.113 (151) 2009.11.30.
(210) M 08 03937 (220) 2008.12.23.
(732) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MANGALICATENYÉSZTÕK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.
31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(111) 199.114 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00695 (220) 2009.03.17.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.115 (151) 2009.11.30.
(210) M 07 00849 (220) 2007.03.13.
(732) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy (HU)

(541) mk-patent.hu
(511) 45 Képviselet ellátása iparjogvédelmi ügyekben.
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(111) 199.116 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 00701 (220) 2009.03.17.
(732) Wyeth Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Centrum. Elõtted az élet.
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

A rovat 62 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.454, 190.496,
190.522, 191.504, 191.975, 192.018, 192.846, 192.853, 192.916,
193.209, 193.210, 193.375, 193.914, 198.452, 198.689, 198.891,
198.913, 198.939–198.956, 198.968, 198.969, 198.972, 199.093–
199.116
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