
(210) M 06 01750 (220) 2006.05.18.
(731) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató

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

(541) portfolio.hu online gazdasági újság
(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-

sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kutatások
ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben, szakvéle-
ményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások ke-
zelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultá-
ció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási
szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitel-
kártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalá-
sa, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bank-
ügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások ta-
karékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgálta-
tások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése.

(210) M 09 00936 (220) 2009.04.07.
(731) Debrecen Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Debrecen University Press
(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.

(210) M 09 02301 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Szilvapálinka.

(210) M 09 02302 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Kajszibarack pálinka.

(210) M 09 02303 (220) 2009.08.07.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Meggypálinka.

(210) M 09 02640 (220) 2009.09.17.
(731) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) dr. Székely László, Gyula

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák [oktatás]; alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása; audioberendezések kölcsönzése; bálok szerve-
zése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
egészség(védõ) klubok [kondícionálás]; elektronikus desktop ki-
adói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line ki-
adása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szol-
gáltatásai; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók;
filmszínházi elõadások; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése;
fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fo-
tóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése; gyakorlati képzés
[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgál-
tatásai; hangversenyek szervezés és lebonyolítása; helyfoglalás
show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinók
szolgáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai
szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd értelmezése; kalligráfiai
[szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok, inter-
nátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása; könnyûbúvár felszerelések köl-
csönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése; leíró szolgálat; levelezõ tanfo-
lyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mûvészek számára;
mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múze-
umi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; állatidomítás; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line el-
érhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból; óvodák (nevelés); pálya-
választási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; ri-
porteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése
[impresszáriók szolgáltatásai]; sorsjátékok lebonyolítása; sport
edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a jár-
mûvek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportverse-
nyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szerencsejáté-
kok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és
lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi dísz-
letek kölcsönzése; szórakozatás; szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoz-
tatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelé-
si szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; versenyek
szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofel-
vevõ készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás;
videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; video-
szalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak
vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgálta-
tásai; zenés kabarék, varieték; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; állatpanzi-
ók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; étter-
mek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szál-
lodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszol-
gáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sát-
rak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges-); szállásügy-
nökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; székek
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasz-
nosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás];
vendéglátóipar.

(210) M 09 02910 (220) 2009.10.07.
(731) Hubertus Agráripari Bt., Kéthely (HU)
(740) dr. Barabás Ferenc, Barabás és Faludy Ügyvédi Iroda, Fonyód

(546)

(511) 29 Magyarország területérõl származó étkezési olajok; lekvá-
rok (dzsemek); szörpök italok; vadhús; hús; húskivonatok; szárí-
tott gyümölcsök; fõzött gyümölcsök; szárított zöldségek; fõzött
zöldségek; zselék; kompótok; baromfihús.

30 Magyarország területérõl származó fûszerek.

32 Magyarország területérõl származó gyümölcsitalok; gyü-
mölcslevek; szörpök.

(210) M 09 03113 (220) 2009.10.27.
(731) Kovács Antal Balázs, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Lukács Nikolett, Székesfehérvár

(541) FEZEN
(511) 38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 03116 (220) 2009.10.27.
(731) OLDMAG Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek (magazin).

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

38 Távközlés (internetes portál).

(210) M 09 03121 (220) 2009.10.28.
(731) Tarpa Bio-manufaktura és Pálinkafõzet Kft., Tarpa (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Pálinkából készült koktélok.

(210) M 09 03159 (220) 2009.10.30.
(731) Urszán János, Göd (HU);

Adolf Staubert, 949 01 Nitra (SK)

(546)

(511) 11 Fûtõ, -gõzfejlesztõ berendezések.
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(210) M 09 03166 (220) 2009.11.02.
(731) Enyedi Ferenc, Tököl (HU);

Szokolai Géza, Ságvár (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlan bérbeadás, pénzügyi tanácsadás.

37 Építészeti generál-kivitelezés, építészeti folyamatok irányí-
tása, épület karbantartás, gépészeti üzemeltetés és karbantartás.

42 Projekt folyamat tervezése és projekt menedzsment, építé-
szettel és kivitelezéssel összefüggõ tervezési szolgáltatás, üzle-
ti-modell tervezés, minõségbiztosítási-rendszer tervezés.

(210) M 09 03177 (220) 2010.02.03.
(731) Basf Hungária Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 1 Növényi növekedésszabályozó, lombtrágya.

5 Gombaölõszer.

(210) M 09 03214 (220) 2009.11.04.
(731) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 03215 (220) 2009.11.04.
(731) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 03254 (220) 2009.11.09.
(731) PSZ.Hu Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.

39 Utazásszervezés.

41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 09 03313 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea, Budapest

(546)

(511) 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 03316 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek; tejes italok, fõként tejet tartalmazó italok.

(210) M 09 03320 (220) 2009.11.13.
(731) Farkas Tamás, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás]; alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadá-
sok tervezése [szórakoztatás]; gyakorlati képzés [szemléltetés];
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; ok-
tatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus publiká-
ciók, nem letölthetõk; rádió- és televízióprogramok készítése;
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szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozta-
tás; szövegek kiadása; versenyek szervezése [oktatás vagy szóra-
koztatás].

(210) M 09 03321 (220) 2009.11.13.
(731) ZSITA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madlovits Péter, Madlovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); adagolók [gép-
részek]; ajtónyitó- és záró szerkezetek, hidraulikus [géprészek].

9 Villamos, egyéb mérõ-, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti) készü-
lékek; automatikus kormányberendezések jármûvekhez; benzin-
szintjelzõk; feszültségszabályozók jármûvekhez.

11 Világító-, fûtõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések; fényszórók
gépkocsikhoz; irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, lámpák gép-
kocsik irányjelzõihez.

12 Jármûvek; szárazföldi, közlekedési eszközök; abroncskari-
mák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; biztonsági heve-
derek jármûülésekhez.

(210) M 09 03328 (220) 2009.11.16.
(731) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03329 (220) 2009.11.16.
(731) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03330 (220) 2009.11.16.
(731) Acquisitor Kft., Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve férfi és nõi alsónemûk; cipõk;
kalapok; nyakkendõk; ingek; blúzok; kesztyûk; papucsok; pólók;
pulóverek; fürdõruhák, csecsemõ- és babakelengyék; jelmezek;
övek; pizsamák; bõrruházat; sálak; sportruházat; zoknik; haris-
nyák.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, kereskedelmi franchise
bolthálózatok és raktárbázisok üzemeltetése; marketing- és rek-
lámtevékenység.

(210) M 09 03338 (220) 2009.11.17.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) COLOR PONT
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.

4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 03340 (220) 2009.11.17.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KOLOR PONT
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.

4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 03436 (220) 2009.11.24.
(731) Novatel Wireless, Inc., San Diego (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MIFI
(511) 9 Telekommunikációs berendezések, telefonok; vezeték nél-

küli távközlési eszközök, hálózatirányítási szoftver hang- és adat-
hálózathoz; GPS-rendszerek és eszközök alkatrészei; navigációs
és helymeghatározó berendezések; számítógépes szoftver, hard-
ver és förmver; elektronikus eszközök vagy azok szoftvere adat
és/vagy hang továbbítására vezeték nélküli vagy vezetékes háló-
zatban; vezeték nélküli adatmodemek, hordozható útvonalválasz-
tók (routers), kézi vezeték nélküli modemek és routerek, PC-kár-
tyák és vezeték nélküli átjárók terminálok összekötésére számító-
gépes hálózaton, rádión vagy vezetékes hálózaton keresztül; ve-
zeték nélküli beágyazott modem modulok; számítógépes szoftver
vezeték nélküli modemekhez, hordozható routerekhez és vezeték
nélküli átjárókhoz terminálok összekötésére számítógépes háló-
zaton, rádión vagy vezetékes hálózaton keresztül; vezeték nélküli
hírközlési eszközök vezeték nélküli hírközlési szolgáltatások
nyújtása egy vagy több eszközhöz; hordozható számítógépes
hálózati routerek, kézi vezeték nélküli számítógépes hálózati rou-
terek.

38 Távközlési szolgáltatások, telefon, email, fax, adat és háló-
zati továbbítási szolgáltatások; távközlési hálózatok, rendszerek
és berendezések bérbeadása, bérlése és lízingelése; adatcsere
szolgáltatások; adatátvitel távközlés útján; üzenetközvetítési
szolgáltatások, hangposta szolgáltatások; adat hálózati szolgálta-
tások; internet- vagy adatbázis-hozzáférés vezeték nélküli táv-
közlés útján; navigációs rendszerek nyújtása távközlés útján; di-
gitális zene hozzáférés és szolgáltatás internet, távközlés vagy
adatbázis útján; videokonferencia és videotelefon szolgáltatások;
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keresõprogramok mûködtetése; számítógépes üzenet, adat és
képtovábbítás; számítógépes távközlési szolgáltatások; elektroni-
kus postaszolgáltatások; a fentiekre vonatkozó információszol-
gáltatás; vezeték nélküli távközlési szolgáltatások; hozzáférési el-
lenõrzési szolgáltatások, virtualizáció, azonosítás, távoli asztal
megoldások, távoli hozzáférési üzleti szolgáltatások, virtuális
magánhálózat, SSL, adatvédelmi kódolás; titkosírás, tanúsító ha-
tóság, azonosítás kezelés, biztonságos web-szolgáltatás, tarta-
lomszolgáltatás, virtuális asztal szolgáltatások, email-szolgáltatá-
sok, szociális hálózati szolgáltatások, hely- és helyzet-meghatáro-
zási szolgáltatások és vezeték nélküli egészségügyi szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 03455 (220) 2009.11.26.
(731) Vas Népe Reklám-Propaganda és Kiadói Bt.,

Szombathely (HU)
(740) dr. Forstóber Gábor ügyvéd, Szombathely

(546)

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

(210) M 09 03457 (220) 2009.11.26.
(731) EST Media Group Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fillinger György, Dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ezeröcsi
(511) 35 Rádiós reklámozás, online hirdetõ tevékenység számítógé-

pes hálózaton.

38 Rádióadás.

(210) M 09 03462 (220) 2009.11.26.
(731) Dr JuGa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Uszodavíz és gyógyfürdõvíztisztító-, kezelõ-, és karbantar-
tó vegyszerek.

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

5 Uszodamedence és fürdõmedence víz-, és fertõtlenítõ ké-
szítmények.

42 Kozmetikai kutatás.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 09 03463 (220) 2009.11.26.
(731) Ördög Ferenc, Ráckeresztúr (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Manna Milu
(511) 5 Vitaminkészítmények; gyógynövények; nyomelemkészít-

mények emberi és állati fogyasztásra.

30 Ízesítõszerek, továbbá ételízesítõ; tea készítmények.

35 Kereskedõ ügyletek, reklám- és marketingtevékenység.

(210) M 09 03483 (220) 2010.01.18.
(731) Tóth Sándor Csaba, Úrkút (HU)

(541) REÁL AUTÓSISKOLA
(511) 41 Felnõttképzés: „B”, „A”, „A1”, „A korl”, „M” kategóriás

jármûvezetõk elméleti és gyakorlati képzése.

(210) M 09 03513 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03514 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03515 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03516 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03517 (220) 2009.12.03.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök,
számítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-

gítségével, internetes közösségek számára kommunkiációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03521 (220) 2009.12.03.
(731) Karsztvíz Kft., Oroszlány (HU)

(541) WÍZZ
(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 09 03522 (220) 2009.12.03.
(731) AMARETTI Cukrászati Termelõ és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kaszás Tamás, Zsidai & Szekfû Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 03523 (220) 2009.12.03.
(731) Demex-Trade Kft., Budapest (HU)

(541) DonDeme
(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.

(210) M 09 03524 (220) 2009.12.03.
(731) Lin Xianzhong, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03527 (220) 2009.12.03.
(731) Tóth József, Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MOREX
(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; folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, füzetek,
hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, írásminták, ké-
pek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõla-
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pok, magazinok, revük [idõszaki lapok], naptárak, naptárak letép-
hetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok oktatási eszközök, a készülékek kivételével, pla-
kátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok, értesí-
tések [papíráruk], öntapadó címkék [papíráruk], újságok, üdvöz-
lõlapok/kártyák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, becslés keres-
kedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szol-
gáltatások beszerzése] mások számára, eladási propaganda má-
sok számára, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely köl-
csönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügy-
nökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közlemények
átírása közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyle-
tekkel kapcsolatban, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból, on-line hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], pi-
aci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba
hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták] terjesztése, reklámanyagok terjesztése, árössze-
vetési szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommuni-
kációs médiában kiskereskedelmi célokból, áruminták terjeszté-
se, árverés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszö-
vegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek,
sajtófigyelés, számítógépes nyilvántartások kezelése, szövegfel-
dolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [te-
lefonon el nem érhetõ személyeknek], tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból, újságelõfizetések intézése mások számára,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszerve-
zési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, vá-
sárlási megrendelések ügyintézése.

(210) M 09 03528 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT2
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03529 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03530 (220) 2009.12.03.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIASAT6
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03565 (220) 2009.12.08.
(731) Capital Golden Kft., Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; mindezek olasz import-
ból származnak.
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; mindezek olasz importból származnak.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mindezek olasz import-
ból származnak.

(210) M 09 03586 (220) 2009.12.09.
(731) Karmapa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vincze Gergely, Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03619 (220) 2009.12.11.
(731) Rexall Sundown, Inc. (Florida államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) Osteo Bi-Flex
(511) 5 Vitaminok, ásványi anyagok, táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 03621 (220) 2009.12.11.
(731) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., Beijing,

P.R. China (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép perifériák; digitalizáló táblák (a szavak és kínai
jelek az érintõ képernyõre kézírással való bevitelére szolgáló ter-
mékek); grafikus beviteli táblák (beviteli berendezés számítógé-
pes grafikai célokra); digitalizáló táblák számítógépekhez; grafi-
kus táblák számítógépekhez; számítógépes adatbeviteli terminá-
lok; központi feldolgozóegység (CPU); számítógépek; sebesség
ellenõrzõ berendezések jármûvekhez; felvett számítóges progra-
mok; kamkoderek; szövegszerkesztõk; felvett számítógép mû-
ködtetésû programok; felvett számítógép szoftverek; elektronikus
tollak; számítógép monitorok; számítógép egerek; nyomtatók
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számítógépes alkalmazásra; lapolvasók; elektronikus zseb fordí-
tógépek; számítógépes notebook-ok; készenléti regiszterek;
elektronikus ajtónyitó egységek; idõ regisztráló szerkezetek;
lyukkártyás berendezések; telefon berendezések; grafikus rajzgé-
pek; hordozható elektronikus könyv olvasók; az utakon használ-
ható monitorok; emberi arc felismerõ berendezés; hordozható te-
lefonok; kézi adó-vevõk.

(210) M 09 03625 (220) 2009.12.10.
(731) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társaság., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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.

35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

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

(210) M 09 03626 (220) 2009.12.10.
(731) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Társaság., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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.

35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03629 (220) 2009.12.14.
(731) Moneywheel Capital Inc, Panama (PA)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 09 03636 (220) 2009.12.14.
(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; acélgyapot; 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03637 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) FEM HÁROM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 03639 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) FEM3
(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; acélgyapot; 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03641 (220) 2009.12.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) Boszorkánykonyha
(511) 35 Televíziós mûsorok reklámozása, illetve promóciója.

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 03644 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szívhez szól a nóta
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03648 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Diridári TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés.

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

(210) M 09 03649 (220) 2009.12.15.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi 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 03652 (220) 2009.12.15.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., 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.

38 Távközlés.

(210) M 09 03654 (220) 2009.12.15.
(731) Örömzene Alapítvány, Zalaszentgyörgy (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 03665 (220) 2009.12.16.
(731) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kántor Attila, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Raiffeisen Rendszeres Megtakarítási Program
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda mások számára; rádiós reklámozás; reklám-
anyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszö-
vegek publikálása; számlakivonatok összeállítása; televíziós rek-
lámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügy-
letek; betegségbiztosítás; biztosítási ügynöki tevékenység; bizto-
sítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben; jelzálog-hitelezés; kölcsön [finanszírozás]; pénzügyi infor-
mációk nyújtása; pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyúj-
tás; életbiztosítás; telebank szolgáltatások; terhelõkártya-szolgál-
tatás.

(210) M 09 03666 (220) 2009.12.16.
(731) Yi Xiu Export-Import Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Frey Julianna, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok; árusításhoz használatos katalógusok, cím-
kék, kártyák, csomagolópapírok, dobozok, zacskók, zsákok.

25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereske-
delmi üzletszervezés és üzletvezetés.

(210) M 09 03670 (220) 2009.12.16.
(731) Tiara Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csendes Ágnes, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok ( sörök kivételével).

(210) M 09 03674 (220) 2009.12.16.
(731) Arató Tamás, Újfehértó (HU)

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

(210) M 09 03681 (220) 2009.08.27.
(731) Zipcar Inc., Cambridge, Massachusetss (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) ZIPCAR
(511) 39 Utazások és szállítások intézése; szállítás lekötési szolgálta-

tások; gépjármû megosztási szolgáltatások; jármû bérlés; jármû-
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vek bérlésének intézése; jármû bérlés elõjegyzésével kapcsolatos
szolgáltatások; gépjármûvek idõleges használatának beosztása
tervezése, megszervezése, elõkészítése és biztosítása; az elõzõek-
kel kapcsolatos információk, tanácsadások és konzultációk.

(210) M 09 03712 (220) 2009.12.21.
(731) Target Kraszi Borászati Kft., Somlószõlõs (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03713 (220) 2009.12.21.
(731) BLOGTER.COM Nemzetközi Információszolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.

(210) M 09 03731 (220) 2009.12.17.
(731) Agárdi Ínyenc Korlátolt Felelõsségû Társaság, Agárd (HU)
(740) dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03735 (220) 2009.12.22.
(731) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Címkék nem szövetbõl; csomagolópapír; dossziék (papír-
áruk); füzetek; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; le-
vélpapír; matricák, lehúzóképek; naptárak letéphetõ lapokkal,
efemeridák; nyomtatott órarendek, menetrendek; tolltartók; önta-
padó címkék; üdvözlõlapok/kártyák; zacskók csomagolásra pa-
pírból vagy mûanyagból.

21 Bögrék; fogkefék.

28 Babaágyak; babaházak; babaruhák; játékbabák; játékkár-
tyák; kirakók játékok [puzzle]; labdák labdajátékokhoz; társasjá-
tékok.

(210) M 09 03740 (220) 2009.12.22.
(731) Kes-Autó Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Közúti gépjármûvek; gépjármû karosszériák; pótkocsik;
közúti jármû alkatrészek.

35 Gépjármûvek és alkatrészeinek kereskedelme; motorkerék-
párok és alkatrészeinek kereskedelme; ügynöki nagykereskede-
lem; háztartási cikk nagykereskedelem; vegyes termékkörû nagy-
kereskedelem; piaci kereskedelem; nem bolti piaci kiskerekede-
lem; egyéb háztartási cikk kiskereskedelem.

37 Gépjármûjavítás, -karbantartás; motorkerékpár javítás,
-karbantartás.

39 Gépjármûkölcsönzés.

42 Máshova nem sorolható tudományos, mûszaki szakmai te-
vékenység.

(210) M 09 03758 (220) 2009.12.29.
(731) Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA)

(Duck Global Licensing Ltd), Hergiswil (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUCK POWER WHITE & BRIGHT
(511) 3 Tisztító-, fényesítõ-, súroló és csiszolószerek; lefolyótisztí-

tó-szerek; szappanok; mosószerek.

(210) M 09 03760 (220) 2009.12.30.
(731) Biomark Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 00006 (220) 2008.05.02.
(731) Promat UK Limited, Bracknell, Berkshire (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) FENDOLITE
(511) 17 Szigetelõanyagok; tûzmentesítõ anyagok; csomagoló, du-

gaszoló és lezáró anyagok.

19 Hang- és hõ- vagy tûzszigetelõ tulajdonságokkal rendelkezõ
és felületek burkolására szolgáló nem fém építõanyagok.
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(210) M 10 00011 (220) 2010.01.06.
(731) DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(541) DERMA-ART
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztítószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cik-
kek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetarto-
zó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgál-
tatások.

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

(210) M 10 00079 (220) 2010.01.14.
(731) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) FLORIN
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, fõleg margarin.

(210) M 10 00082 (220) 2010.01.15.
(731) Vicai Olivér, Kalocsa (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) BIYOVIS
(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kozmeti-

kai szerek, hajmosó szerek.

5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; diétás anyagok; rostkoncentrátum; gyógyteák, herbateák;
vitaminkészítmények.

10 Gyógyászati készülékek és eszközök; mágnesterápiás esz-
közök; derékövek, térdpántok gyógyászati használatra.

11 Levegõtisztító készülékek; víztisztító és szûrõ berendezé-
sek; egészségügyi berendezések.

35 Multilevel marketing üzleti szolgáltatások az egészség,
szépségápolás és táplálkozás terén; telefonos és postai megrende-
léses kiskereskedelmi szolgáltatások, katalógusos kiskereskedel-
mi szolgáltatások valamint elektronikus kiskereskedelmi szolgál-
tatások; mindezek az általános árucikkek, nevezetesen tisztítósze-
rek, vízkõ eltávolítására szolgáló készítmények, szappanok,
gyógyszappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai bõrápoló
szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek, sminkeltávolító
termékek hajmosó szerek, fogkrémek, gyógyászati használatra
szolgáló egészségügyi készítmények, diétás anyagok, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, gyógyteák, vitaminké-
szítmények, gyógyászati készülékek és eszközök, mágnesterápiás
eszközök levegõtisztító készülékek, víztisztító és szûrõ berende-
zések, ékszerek, órák, fém kulcstartók, könyvek, tollak (irodai
cikkek), táskák, esernyõk, kulcstartók, névjegytartók (kártyatar-
tók), textil arctörülközõk, ruházati cikkek, ivólevek területén;
segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletvezetési konzultáció; üzlet-
szervezési tanácsadás.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; szakmai
képzés.
44 Egészségügyi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások emberek részére.

(210) M 10 00085 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ÉV HANGJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 10 00087 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A CÉG HANGJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 10 00088 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZERETEM A TESTEM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 10 00089 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00090 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 00091 (220) 2010.01.15.
(731) VIASAT Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00104 (220) 2010.01.15.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 10 00105 (220) 2010.01.15.
(731) Tesco-Global Áruházak Zrt., dr. Somlai Tímea jogtanácsos,

Budaörs (HU)

(541) TESCO TRAVEL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00106 (220) 2010.01.15.
(731) Stork Élelmiszer Manufaktúra Bt., Szár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Fûszerek; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; kávépótló
szerek.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; egyéb alkoholmentes
italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

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

(210) M 10 00146 (220) 2010.01.20.
(731) Gál Ildikó, Gyõr (HU);

Ternyák Csaba, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00147 (220) 2010.01.20.
(731) Lin Weikai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(541) K.STAR
(511) 24 Ágy- és asztalnemûk.

(210) M 10 00157 (220) 2010.01.20.
(731) Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés, rádió,- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(210) M 10 00158 (220) 2010.01.19.
(731) Hair-Line Kft., Törökbálint (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.

(210) M 10 00161 (220) 2010.01.21.
(731) Markó Pál, Kiskõrös (HU)
(740) Jankura János, Budapest

(541) HORDÓ GYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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(210) M 10 00165 (220) 2010.01.21.
(731) Doroszlay László, Üröm (HU);

Doroszlay Ivett, Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 10 00176 (220) 2010.01.21.
(731) 3.D.Racing Autósport Egyesület, Máriahalom (HU)
(740) Hermann Károly, Máriahalom

(546)

(511) 9 Film.

25 Ruházati cikkek.

35 Reklám.

41 Túra szervezése.

(210) M 10 00177 (220) 2010.01.22.
(731) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; bel-
sõ gumiabroncstömlõk; dísztárcsák (kerekekre); fékek jármûvek-
hez; futófelületek jármûvekhez (traktor típusú vagy lánctalpas);
futófelületek újrafutózáshoz; gépkocsi gumiabroncsok; gépkocsi
lengéscsillapítók; gumiabroncsok; javítókészletek belsõ gumiab-
roncstömlõkhöz; jármû gumiabroncsok; jármûkerekek; kerék-
agyak jármûvekhez; kerékkiegyenlítõ súlyok; pneumatikus gumi-
abroncs köpenyek; szelepek jármûabroncsokhoz; tömlõnélküli
gumiabroncsok kerékpárokhoz.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autómosás; gép-
kocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra)futózása;
gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavító mûhelyek,
karbantartás; jármûjavítás; jármûvek karbantartása; jármûvek
tisztítása; gumiabroncs javítás; keréktárcsa javítás; gumiabroncs
felmérés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; raktározás,
tárolás; szállítási szolgáltatások; termékek csomagolása; gumiab-
roncs tárolás; kerék szállítás; gumiabroncs szállítás, kerék tárolás.

(210) M 10 00180 (220) 2010.01.22.
(731) Fitt-Lesz Wellness Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 29 Dió, feldolgozott, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcskon-
zervek; gyümölcssaláták; gyümölcs szeletkék, apró, halkonzer-

vek, hús, joghurt, kakaóvaj, kandírozott(cukrozott) gyümölcsök,
kefír, lekvár, levesek, mandula, darált sajtok, tej, tejes italok, fõ-
ként tejet tartalmazó, tejsavó, tejtermékek, tojások, tojáspor, vaj,
zöldségek, fõtt, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöld-
ségsaláták.

30 Aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, cukorka-
áruk, cukrászsütemények, csokoládé, csokoládéalapu italok, dí-
szek süteményekhez, fagylalt, jégkrém, gyümölcsös sütemé-
nyek/torták, ízesítõszerek, jeges tea, jégkrémpor, kakaó, kakaó
alapú italok, kakaó tejesital, karamellák (cukorkák), kávé, kek-
szek, kenyér, ketchup, kétszersültek, kekszek, lisztek, étkezési,
liszttartalmú ételek, majonéz, mandulás cukrászkészítmények,
marcipán, méz, mustár, müzli, palacsinták, pizzák, piskóták, pu-
dingok, rizs, sós kekszek, spagetti sütemények, süteménypor, sü-
teménytészta(pép, formázható), sütésre szolgáló anyagok, élelmi-
szerek sütéshez, fõzéshez, szendvicsek, édesítõszerek, (természe-
tes-), tea, tea alapú italok, zsemlemorzsa, zsemlék.

32 Ásványvizek, ásványvizek(italok), alkoholmentes gyü-
mölcsitalok, alkoholmentes italok, gyümölcslevek, izotóniás ita-
lok, készítmények italok elõállításához, limonádék, paradicsom-
levek, szénsavas italok, szörpök italokhoz.

(210) M 10 00181 (220) 2010.01.22.
(731) AVANA Egyesület Bódi Ildikó címén, Salgótarján (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek; eszmecserék, tanácskozások; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások; versenyek szervezése (oktatás és
szórakoztatás); klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [be-
mutatók, kiállítások]; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemi-
náriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és le-
bonyolítása; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek ki-
adása, (nem reklámcélú); üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoz-
tatás); elõadómûvészek szolgáltatásai; filmszínházi elõadások;
jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; show-mûsorok; show-
mûsorok szervezése [impesszáriók szolgáltatásai]; színházi pro-
dukciók; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zenés kabarék,
varieték; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 10 00182 (220) 2010.01.22.
(731) Maxlicit System Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kovács Tamás, Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

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

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

(210) M 10 00195 (220) 2010.01.25.
(731) Takáts Zoltán, Budapest (HU)

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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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.

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

(210) M 10 00196 (220) 2010.01.25.
(731) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

(541) Trófea Grill Étterem Rendezvényszervezés
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció.

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

43 Vendéglátás, élelmezés.

(210) M 10 00226 (220) 2010.01.27.
(731) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi Iroda,

Göd

(546)

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

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

(210) M 10 00269 (220) 2010.02.02.
(731) Biopharma Kft., Kunfehértó (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) AWGE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; különö-

sen immunterápiás szerek, immunstimuláns szerek, rákellenes
gyógyszerek és rákellenes terápiás szerek.

(210) M 10 00273 (220) 2010.02.02.
(731) Károly Róbert Pincészet Kft., Gyöngyös (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 10 00290 (220) 2010.02.02.
(731) Cisz-Moll Mûvészeti Bt., Eger (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; bõrruhá-
zat; cipõfelsõrészek; cipõk kabátok; kalapok; kerékpáros öltöze-
tek; kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik pizsamák; pólók;
pulóverek; ruházat

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda mások számára;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; import-export ügynökségek; informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereske-
delmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; kirakatrendezés; on-line hirdetõi tevékenység számí-
tógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
reklámidõ bérlete távközlési médiumban; árubemutatás; áruk be-
mutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;
áruminták terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügy-
nökségek; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; szponzorok
felkutatása; televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; tör-
delési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti menedzselés elõ-
adómûvészek részére; üzletszervezési tanácsadás; .

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvéte-
lezés; diszkók szolgáltatásai; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgálta-
tásai; fényképészet; filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházi elõ-
adások; filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése; fotóriportok ké-
szítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsön-
zése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezés és le-
bonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinók szol-
gáltatásai; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgál-
tatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; mikrofilmezés; modellügynökségek mû-
vészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; okta-
tás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus
publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok szolgáltatása számí-
tógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádi-
ós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-
mûsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportverse-
nyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek
szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása, (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem rek-
lámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; tör-
delési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezé-
se [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videofilmezés; vi-
deofilmgyártás; videoszalagok vágása; világítóberendezések köl-
csönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zene öszzeállítása;
zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; éjszakai klu-
bok.
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(210) M 10 00305 (220) 2010.02.03.
(731) Ruszkabányai Gitta, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Illatszerek kozmetikai cikkek, illóolajok; kozmetikai bõr-
ápoló szerek; szaunaméz (saját megnevezés); peeling készítmé-
nyek (saját megnevezés); kozmetikai pakolások; wellness csoko-
ládé (saját megnevezés); illóolajok szaunázáshoz (saját megneve-
zés).

41 Szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek; klubszolgáltatások; szabadidõs szolgáltatás nyújtása;
oktatás; oktatási tárgyú információk; gyakorlati képzés (szemlél-
tetés); elméleti és gyakorlati vizsgáztatás (oktatásban)(saját meg-
nevezéssel); versenyek szervezése; wellness programok szerve-
zése (saját megnevezés).

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;
szauna szolgáltatások; wellness szolgáltatások (saját megneve-
zés); aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
wellness szaktanácsadás (saját megnevezés); wellness szolgálta-
tások kialakításában szaktanácsadás (saját megnevezés); szauna-,
és wellness terek kialakításában szaktanácsadás (saját megneve-
zés); szaunázási módszerekben szaktanácsadás (saját megneve-
zés); szaunázásra épülõ rehabilitációban szaktanácsadás (saját
megnevezés).

(210) M 10 00377 (220) 2010.02.10.
(731) Twist & Chips Kft., Budakalász (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; ét-
kezési olajok és zsírok; bundás burgonyaszeletek; sültburgonya,
chips; zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; étkezési zsírok; spi-
rálburgonya; spirál chips.

43 Vendélátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatá-
sok); büfékocsi szolgáltatás; gyorséttermek; hordozható épületek
bérlete; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar;
étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(210) M 10 00379 (220) 2010.02.10.
(731) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 10 00380 (220) 2010.02.10.
(731) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 10 00486 (220) 2010.02.16.
(731) Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HAJDU-megújuló energiával
(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.

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

(210) M 10 00540 (220) 2010.02.18.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU);

Külügyminisztérium, Budapest (HU)

(546)

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

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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-

M292

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; 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.

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.

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).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 10 00570 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00571 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00572 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00573 (220) 2010.02.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00604 (220) 2010.02.24.
(731) Demján Sándor, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Prima Primissima
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marke-

ting.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-,
mûvészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint az-
zal összefüggõ rendezvények szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális- és szakmai alapítványok mûködtetése és ezzel összefüggõ
bírálói tevékenységek.

(210) M 10 00605 (220) 2010.02.24.
(731) Demján Sándor, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marke-
ting.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-,
mûvészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint az-
zal összefüggõ rendezvények szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális- és szakmai alapítványok mûködtetése és ezzel összefüggõ
bírálói tevékenységek.

A rovat 114 db közlést tartalmaz.
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(111) 199.912 (151) 2010.04.14.
(210) M 10 00563 (220) 2010.02.19.
(732) GlobeNet Számítástechnikai, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MEDWORKS
(511) 35 Üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-

adás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgála-
tok, üzleti tanácsadás és irányítás, beleértve az élettudományok,
különösen gyógyászati és orvosi szervezési és üzemeltetési terü-
letre vonatkozó tanácsadást és menedzsmentet, számítógépes
nyilvántartások kezelése, adatbázis szolgáltatás és annak üzemel-
tetése elsõsorban a gyógyászati, orvosi területeken.
41 Képzés, oktatás, elsõsorban adatbázisok és programok hasz-
nálatával kapcsolatosan az orvosi szakterületeken, kiadványok
szerkesztése és kiadása, könyvkiadás, elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok on-line kiadása, szövegek kiadása, on-line elérhetõ
elektronikus publikációk, (nem letölthetõk) beleértve az elektro-
nikus médiákban és eszközök révén történõ publikálást, elsõsor-
ban az orvosi szakterületeken.
42 Számítógépek programozása, adatbázis szolgáltatások,
programok és programrendszerek fejlesztése, kidolgozása, szá-
mítógépes rendszerek tervezése, számítógép-szoftver fenntartása
elsõsorban az orvostechnikai és kórházi alkalmazásokhoz, bele-
értve az irányítási és üzemeltetési programokat.

(111) 199.913 (151) 2010.04.14.
(210) M 10 00564 (220) 2010.02.19.
(732) GlobeNet Számítástechnikai, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgála-

tok, üzleti tanácsadás és irányítás, beleértve az államigazgatás és
az élettudományok, különösen gyógyászati és orvosi területre vo-
natkozó tanácsadást és menedzsmentet, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése, adatbázis szolgáltatás és annak üzemeltetése elsõ-
sorban az államigazgatás és gyógyászati, orvosi területeken.
41 Képzés, oktatás, elsõsorban adatbázisok és programok hasz-
nálatával kapcsolatosan az államigazgatás és az orvosi szakterüle-
teken, kiadványok szerkesztése és kiadása, könyvkiadás, elektro-
nikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, szövegek kiadása
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, (nem letölthetõk) bele-
értve az elektronikus médiákban és eszközök révén történõ publi-
kálást, elsõsorban az államigazgatási és orvosi szakterületeken.
42 Számítógépek programozása, adatbázis szolgáltatások,
programok és programrendszerek fejlesztése, kidolgozása, szá-
mítógépes rendszerek tervezése, számítógép-szoftver fenntartása
elsõsorban az állami és államigazgatási, valamint orvostechnikai
és kórházi alkalmazásokhoz, beleértve az irányítási és üzemelte-
tési programokat.

(111) 199.932 (151) 2010.04.14.
(210) M 10 00673 (220) 2010.03.02.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

rek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 199.933 (151) 2010.04.14.
(210) M 10 00674 (220) 2010.03.02.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

rek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.912, 199.913,
199.932, 199.933
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(111) 175.821 (151) 2008.04.16.
(210) M 00 05529 (220) 2000.10.18.
(732) Kecskeméti Konzervgyár Zrt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(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.

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

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

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

(111) 190.363 (151) 2007.06.19
(210) M 04 03932 (220) 2004.09.23.
(732) Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom (HU)
(740) dr. P. Németh Andrea ügyvéd, Budapest

(541) SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.842 (151) 2010.02.15.
(210) M 06 03693 (220) 2006.11.13.
(732) GILAN TRADING Kft., Páty (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-
lék, lekvárok(dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsí-
rok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlósze-
rek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fû-
szerek, gabonakészítmények, péksütemények.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.

(111) 195.904 (151) 2010.01.19.
(210) M 07 00865 (220) 2007.03.14.
(732) Lovebox Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; jogi szolgáltatások; biz-
tonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 195.906 (151) 2008.11.06.
(210) M 07 02410 (220) 2007.07.03.
(732) Hegypásztor Kör, Oszkó (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111) 198.739 (151) 2009.09.29
(210) M 08 00613 (220) 2008.02.26.
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BOSS
(511) 9 Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és

banki szoftverrendszerek.
16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes prog-
ramokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, üzleti információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk nyújtása, pénz-
ügyi tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, számítógépes programok installációja, számítógépes rendsze-
rek tervezése, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gép-programozás, számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsola-
tos tanácsadás.

(111) 198.892 (151) 2009.11.09.
(210) M 07 01692 (220) 2007.05.07.
(732) Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht.,

Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák; információk és adatok számítógépes
kezelése; közönségszolgálat; piackutatás; reklámanyagok ter-
jesztése; reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás, kivéve a
vendéglátási- és szállodai szolgáltatásokkal, valamint ideiglenes
szállásadással kapcsolatos szolgáltatásokat.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rendezvényszervezés; filmgyártás, filmvetítés;
konferenciák szervezése, lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások, klubszolgál-
tatások; rádió- és televízióprogramok készítése; oktatás és vizs-
gáztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkci-
ók, zenei rendezvények; könyvkiadás.
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; grafikai tervezés, ipari formatervezés; mûszaki kutatás;
számítógépprogramok kidolgozása, installációja, sokszorosítása;
számítógép-programozás; weboldalak alkotása, fenntartása.
45 Jogi szolgáltatás.

(111) 199.309 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01503 (220) 2009.05.21.
(732) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Szárított zöldségek.
30 Fûszerek.

(111) 199.347 (151) 2010.01.07.
(210) M 07 01666 (220) 2007.05.03.
(732) Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Munzné dr. Pácsa Cecília ügyvéd, Szeged

(541) IN VITRO VERITAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

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

(111) 199.352 (151) 2010.01.08.
(210) M 08 03386 (220) 2008.11.03.
(732) Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 199.464 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02028 (220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

(111) 199.555 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01312 (220) 2009.05.04.
(732) Varga Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.556 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01303 (220) 2009.05.04.
(732) Tihor Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra; étkezési kiegészítõk.

(111) 199.557 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01299 (220) 2009.04.30.
(732) Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

(541) HORISO
(511) 6 Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textil árnyéko-

lók.
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(111) 199.558 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01500 (220) 2009.05.21.
(732) Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(541) NAUTICOM
(511) 44 Humán egészségügyi szolgáltatók és igénybevevõk közötti

kommunikációs szolgáltatás, internet alapú információs rendszer
elektronikus vizsgálat kérõ lap, elektronikus elõjegyzés kérés,
kártyával igénybe vehetõ szolgáltatás, azonosítóval történõ re-
gisztráció, telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, portál szolgálta-
tás, fizetõs vizsgálatok kiajánlása, praxis- és szolgáltatói portál
karbantartása és promotálása, kommunikációs piactér.

(111) 199.560 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 00279 (220) 2009.02.02.
(732) Heinemann Testvérek Kft., Szigetszentmiklós (HU)

(541) A borok világa - a világ borai
(511) 33 Borok.

(111) 199.561 (151) 2010.02.09.
(210) M 08 03644 (220) 2008.11.26.
(732) M-Field Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) majer & field
(511) 35 Munkaerõ közvetítés, munkaerõ kölcsönzés, ezekkel kap-

csolatos konzultációs tevékenység.

(111) 199.562 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 00870 (220) 2009.04.01.
(732) Langár Tamás, Salgótarján (HU)
(740) dr. Hajdú György, Hajdú & Menyhei Ügyvédi Irodát, Budapest

(546)

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

(111) 199.563 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 00872 (220) 2009.04.01.
(732) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Alkohol lepároló berendezések.
33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.

(111) 199.564 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 00868 (220) 2009.04.01.
(732) BRIDGE-HUNGARY ZRT., Szolnok (HU)
(740) dr. Endl Mátyás Gergely, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Hat, alkot, gyarapít.
(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.

(111) 199.565 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01511 (220) 2009.05.21.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

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

Budapest

(541) PALL MALL S-LINE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohány termékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási cikkek.

(111) 199.566 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 02104 (220) 2009.07.16.
(732) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(541) BÁNYAI
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; konyha-, és fürdõszoba-
bútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén ak-
ril-lapból.

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

(111) 199.567 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01703 (220) 2009.06.15.
(732) Zhao Hui, Budapest (HU)

(541) CHARLES MARTEL
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 199.568 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01515 (220) 2009.05.22.
(732) SJP Kft., Budapest (HU)

(541) mon-soon yoga
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek, meditáció és meditációs technikák oktatás.

(111) 199.570 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01507 (220) 2009.05.21.
(732) Okuta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) OKUTA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, tea alapú italok, méz.

43 Teázó, kávézó, étterem.

(111) 199.571 (151) 2010.02.09.
(210) M 09 01501 (220) 2009.05.21.
(732) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; száraztészták; különféle félkész tészták.

(111) 199.580 (151) 2010.02.16.
(210) M 09 01390 (220) 2009.05.08.
(732) Modern Defendo Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(111) 199.581 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 00843 (220) 2008.04.02.
(732) Itália Konyhastúdió Kft, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PERFECT HOME
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem menesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 199.582 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01546 (220) 2009.05.26.
(732) Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest (HU)

(541) DIA
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése; digitális képfelvételezés; fo-

lyóiratok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; szépírási szolgál-
tatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások; múzeumi szol-
gáltatások.
42 Kutatás és fejlesztés; adatok átalakítása elektronikus médi-
umba.

(111) 199.583 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01737 (220) 2009.06.17.
(732) Dobogó Pincészet Szõlészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
(740) Bárándy Tamásné, Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Izabella utca
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök, -sö-

rök kivételével.

(111) 199.584 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01868 (220) 2009.06.26.
(732) SALE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Varga Emese ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 199.585 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01946 (220) 2009.07.01.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Herkules
(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.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-
rök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 199.586 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01950 (220) 2009.07.03.
(732) Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU);

Balogh Barnabás, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Kovács Lóránd, Budapest

(541) MasterDog
(511) 31 Tápanyagok kutyák számára.

(111) 199.587 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01956 (220) 2009.07.03.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, különösen televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen televíziós mûsorok készítése és televí-
ziós szórakoztatás.

(111) 199.588 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02141 (220) 2009.07.20.
(732) Rapala Eurohold Ltd., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAXON
(511) 28 Horgászcikkek; botok, orsók, zsinórok, egyéb kiegészítõk.

31 Horgász etetõanyagok.
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(111) 199.589 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02146 (220) 2009.07.20.
(732) Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(541) JAVSZER
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.590 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02147 (220) 2009.07.20.
(732) Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.591 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02148 (220) 2009.07.21.
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Budapest

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

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

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 199.592 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02152 (220) 2009.07.21.
(732) Dobos István, Maglód (HU);

Legéndy Miklós, Budapest (HU);
dr. Füzi Rita, Budapest (HU);
dr. Horváth Béla ügyvéd, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Képrögzítõ, mágneses adathordozó (chip).

16 Papír, nyomdai termék, rögzítõ, öntapadós lap.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, fejlesztés.

45 Jogi szolgáltatások személyek, vagyontárgyak védelmére,
mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és
társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 199.593 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02154 (220) 2009.07.21.
(732) Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány, Sopron (HU)

(546)

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

(111) 199.594 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02155 (220) 2009.07.21.
(732) Szinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 199.595 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02349 (220) 2009.08.12.
(732) RE’LEM Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc Ügyvéd Irodája,

Solymár

(591)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(111) 199.596 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02356 (220) 2009.08.12.
(732) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
(740) dr. Pál Attila, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.597 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02544 (220) 2009.09.07.
(732) MATINÉ - Játszd Újra Magyarország Kulturális

Értékfejlesztõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
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(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.

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.

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

(111) 199.598 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02545 (220) 2009.09.07.
(732) SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT CO., LTD.,

Guangdong Province (CN)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Import, export, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és for-
galmazási szolgáltatások bõrruházattal, testhezálló nõi ruházattal,
nadrágokkal, ingekkel, széldzsekikkel, alsó- és fehérnemûkkel,
ruházati cikkekkel kapcsolatban.

(111) 199.599 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02551 (220) 2009.09.08.
(732) KEN-EDI 2006 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Mária Terézia ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásközvetítés, utazásszervezés.

(111) 199.600 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02560 (220) 2009.09.09.
(732) Béres Éva Edit, Pilisvörösvár (HU)

(541) Mobil Manus, MM
(511) 10 Ortopédiai eszköz - neurorehabilitációs eszköz.

(111) 199.601 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02160 (220) 2009.07.21.
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 199.602 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02542 (220) 2008.05.23.
(732) L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, PARIS (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCARLETT
(511) 3 Parfümök, kölnivizek; nem orvosi célra használt fürdõ- és

tusológélek és -sók; szappanok; dezodorok humán használatra;
kozmetikumok, különösen arc, test és kéz ápolására szolgáló kré-
mek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek; naptejek, -gélek és -ola-
jok valamint napozás utáni használatos készítmények (kozmeti-
kumok); szépítõszerek (make-up készítmények); illóolajok.

(111) 199.617 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 00891 (220) 2009.04.03.
(732) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) TOTAL CONTOUR WRAP
(511) 3 Kozmetikai cikkek, egészségügyi készítmények mint pipe-

recikkek.

(111) 199.618 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01325 (220) 2009.05.05.
(732) Dilsad Kft., Budapest (HU)

(541) PERISES PARIS
(511) 25 Franciaországból származó ruházat és cipõk, kalapáruk.

(111) 199.619 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02338 (220) 2006.10.20.
(732) J. Cortes Cigars naamloze vennootschap, Zwevegem (BE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) AMIGOS
(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 199.620 (151) 2010.02.17.
(210) M 08 03174 (220) 2008.10.10.
(732) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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(546)

(511) 33 Magyarországról származó borok.

(111) 199.642 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01240 (220) 2009.04.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

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

Iroda Kft., Budapest

(541) ALICO PROFIT PLUS
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 199.643 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 01270 (220) 2009.04.28.
(732) Karcag Város Önkormányzata, Karcag (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 199.644 (151) 2010.02.17.
(210) M 09 02045 (220) 2009.07.13.
(732) Recruit Co. Ltd., Tokyo (JP)
(300) 2009-004548 2009.01.26. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RGF
(511) 35 Hirdetési és reklámszolgáltatások és vonatkozó informáci-

ók nyújtása; kereskedelmi minták terjesztése és vonatkozó infor-
mációnyújtás; kereskedelmi minták terjesztése és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; áruk és szolgáltatások értékesítésének elõ-

mozdítására szolgáló kuponjegyek kibocsátása és kezelése és ez-
zel kapcsolatos információnyújtás; értékesítés vagy üzlet elõmoz-
dítására szolgáló pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, elszámolása és
kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák áruk és
szolgáltatások értékesítési promóciójának tervezésére és végzésé-
re és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi bélyeg-
zõk kibocsátása és vonatkozó információk nyújtása; -üzletvezeté-
si elemzés és üzletvezetési tanácsadás és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; mûködésirányítás és azzal kapcsolatos információ-
nyújtás; személyzeti és munkaügyek, valamint cégek munkaerõ
toborzó tevékenységének irányítása és tanácsadás és ezzel kap-
csolatos információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személy-
zeti irányításához és azzal kapcsolatos információnyújtás; piac-
kutatás és vonatkozó információnyújtás; termékértékesítése vo-
natkozó információnyújtás; termékértékesítési megállapodások
ügynökségei, mediációja, intermediációja és képviselete; infor-
mációk nyújtása termékértékesítési megállapodások ügynöksé-
gére, mediációjára, intermediációjára és képviselete vonatkozó-
an; szállodai üzletvezetés és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
munkaközvetítõ irodák és kapcsolatos információnyújtás; mun-
kaközvetítõi irodákkal kapcsolatos információk nyújtása; árveré-
sek és kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák és
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések intézése és
kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás és kapcsolatos
információnyújtás; gyorsírási szolgáltatások és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; áttétel és kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák és vo-
natkozó információnyújtás; postai címjegyzékek készítése és
nyújtása és azzal kapcsolatos információnyújtás; számítógépek,
írógépek, telexgépek és más irodagépek mûködtetése és azokkal
kapcsolatos információnyújtás; irodai tevékenységek, nevezete-
sen irat vagy mágnesszalag dokumentáció és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; látogatók fogadása épületekben és kapcsolatos in-
formációnyújtás; reklámanyagok bérbeadása és kapcsolatos in-
formációnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk
bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; általános irodai
munka-ügynökségek és kapcsolatos információnyújtás; irodák
iratátviteli eljárásokra számítógépen keresztül és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; irodák számviteli irodai munkára és kap-
csolatos információnyújtás; céginformációk nyújtása és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; felület bérbeadása internetes hon-
lapokon hirdetési és reklámcélokra és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; munkaügyi információk és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; munka-alkalmassági tesztek (munkatípus és
feladatok szerint) és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pályá-
zók újraalkalmazására vonatkozó iránymutatás és tanácsadás és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógép-adatbázishoz és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; munkaerõ-közvetítésre vonatkozó szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõforrás-kihelye-
zés tervezése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes
munkaerõt közvetítõ irodák és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; szolgálati szerzõdéses szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; cégek munkaerõ-kihelyezési tevékenységének
igazgatása irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; hirdetési és reklámszolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
kereskedelmi termékminták terjesztése munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ku-
ponjegyek kibocsátása és kezelése áruértékesítés és szolgáltatá-
sok ösztönzésére munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; pontgyûjtõ kártyák kibocsá-
tása, kezelése és elszámolása értékesítési vagy üzleti ösztönzésre
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; termékértékesítés ösztönzésének tervezését
és gyakorlását és promóciós szolgáltatásokat végzõ ügynökségek
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; prémiumkuponok kibocsátása munkaerõ-ki-
helyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információ-
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nyújtás; üzletvezetési elemzés vagy üzletvezetési tanácsadás
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; mûködésigazgatás munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cé-
gek személyzeti ügyeire, munkaerõ igazgatására és munkaerõ- to-
borzási tevékenységére vonatkozó iránymutatás és tanácsadás
munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti ügye-
inek irányításához munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; piackutatás munkaerõ-ki-
helyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információ-
nyújtás; áruértékesítésre vonatkozó információk nyújtása munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; értékesítési szerzõdések ügynöksége, mediációja,
intermediációja és képviselete munkaerõ- kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; információk
nyújtása értékesítési szerzõdési ügynökségekre, mediációkra, in-
termediációkra és képviseletekre vonatkozóan munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; szállodai üzletvezetés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
-útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; állásközvetítõ iro-
dák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján; állásközvetítõ
irodákra vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján; árverezés munkaerõ-kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; export-im-
port irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések végzése mun-
kaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; iratsokszorosítás munkaerõ-kihelyezés vagy szer-
zõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyorsírási
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kap-
csolatos információnyújtás; áttétel munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák mun-
kaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és vonatkozó információ-
nyújtás; postai címjegyzék készítése és nyújtása munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; számítógépek, írógépek, telexgépek és más hasonló irodagé-
pek mûködtetése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodai funkciók, nevezete-
sen irat vagy mágnesszalag dokumentáció munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; lá-
togatók fogadása épületekben munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõ-
dés útján és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bér-
beadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsola-
tos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesz-
tõk bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
kapcsolatos információnyújtás; általános irodai munka-ügynök-
ségek munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos
információnyújtás; iratok továbbítására szolgáló irodai folyama-
tok számítógépen keresztül munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; könyvelõ irodai tevé-
kenység munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsola-
tos információnyújtás; céginformáció nyújtása munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás;
hirdetési és reklámfelületek bérbeadása internetes honlapokon
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos infor-
mációnyújtás; munkaerõ információ nyújtása munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; mun-
ka-alkalmassági tanácsadás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági
tesztek (munkafajták és feladatok) munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; tájékoztatás és
tanácsadás pályázók újraalkalmazására vonatkozóan munkaerõ-
kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyúj-
tás; automaták bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógépes adatbázisba munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; pénzügyi állás-
foglalások elkészítésére, vizsgálatára és hitelesítésére vonatkozó
információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján

és kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykeres-
kedelmi szolgáltatások ruházati, élelmiszer és ital valamint élõáru
területén, az áruk összehozása és ezzel kapcsolatos információ-
nyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások
szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiske-
reskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vo-
natkozóan és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és er-
szényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes
cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmisze-
rekre és italokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ége-
tett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; húsra vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tengeri állatokra vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümöl-
csökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura,
kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagyke-
reskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos informá-
ciónyújtás; tejre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
szénsavas italokra (üdítõitalok) és alkoholmentes gyümölcsle-
vekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára kávéra és
kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott-
élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; autókra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármû-
vekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és ezzel kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; asztalosipari tartozékokra vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; elektromos gépekre és
berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pen-
gés vagy éles kéziszerszámokra és berendezésekre vonatkozó kis-
kereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztító-
eszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészség-
ügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; kozmetikumokra, toalettszerekre, fogápolási
szerekre, szappanokra és mosószerekre vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos in-
formációnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre és el-
látmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virá-
gokra és fákra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzem-
anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; nyomtat-
ványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
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szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; papír és pa-
píráruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; sportáruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal, babákkal,
játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó infor-
mációnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre
vonatkozó információnyújtás; fényképezõgépekkel és berende-
zésekkel valamint fényképészeti felszerelésekkel kapcsolatos kis-
kereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vo-
natkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és szemüvegek-
kel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó
információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó in-
formációnyújtás; csiszolatlan vagy félig megmunkált drágakö-
vekkel és azok utánzataival kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információ-
nyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
ruházat, élelmiszerek és italok, élõállatok területén, ezen áruk
összehozása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereske-
delmi szolgáltatások szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozó-
an munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; sze-
mélyes cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
húsra vonatkozó -kiskereskedelmi vagy- nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; tenger gyümölcseire vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munka-
erõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos infor-
mációnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; cukrászárura, kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagyke-
reskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások tejre
vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; szénsavas italokra (üdítõitalok)
és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teá-
ra, kávéra és kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott élelmi-
szerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ez-
zel kapcsolatos információnyújtás; autókra vonatkozó kiskeres-

kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyúj-
tás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpá-
rokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagy-
kereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõ-
dés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõ-
nyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ez-
zel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonat-
kozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; elektromos -gépekre- és berendezésekre vo-
natkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámok és berende-
zésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szol-
gáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztító-
eszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedel-
mi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények-
re és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra,
toalettszerekre, fogápolási szerekre, szappanokra és mosószerek-
re vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgálta-
tások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcso-
latos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre
és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedel-
mi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsola-
tos információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
nyomtatványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykeres-
kedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés út-
ján és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatá-
sok munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; sportáruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal,
babákkal, játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiske-
reskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-ki-
helyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyúj-
tás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereske-
delmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és erre- vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és
szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskeres-
kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihe-
lyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; építõ-
anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan
vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzatával kap-
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csolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereske-
delmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelye-
zés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás.

(111) 199.646 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02076 (220) 2009.07.15.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 199.647 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 01661 (220) 2009.06.08.
(732) Szász János, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

(111) 199.648 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 01669 (220) 2009.06.09.
(732) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerékmeghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállí-
tó gépjármûvek (furgonok).

(111) 199.649 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02072 (220) 2009.07.15.
(732) Közép Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

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

(111) 199.650 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02068 (220) 2009.07.15.
(732) Mabao Music Bt., Budapest (HU)

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

tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bá-
lok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadá-
sok tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóripor-
tok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szerve-

zése és lebonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítá-
sok szervezése; modellügynökségek mûvészek számára; on-line
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játé-
kok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszáriók
szolgáltatásai); sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépség-
versenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítá-
sa; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szó-
rakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; vi-
deofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgál-
tatásai (szórakoztatás).

(111) 199.651 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02071 (220) 2009.07.15.
(732) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

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

(111) 199.652 (151) 2010.02.18.
(210) M 05 01758 (220) 2005.05.19.
(732) Kiss Péter, Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.653 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02062 (220) 2009.07.15.
(732) Autotarg 2000 Bt., Dunaharaszti (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Ágynemûk, törölközõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sportruházat, fürdõruhá-
zat, úszónadrágok, zoknik.
26 Gombok, csattok.

(111) 199.654 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02069 (220) 2009.07.15.
(732) Gállosné Bogdán Éva, Budapest (HU)

(541) Bulváron innen és túl
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bá-
lok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadá-
sok tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóripor-
tok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szerve-
zése és lebonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítá-
sok szervezése; modellügynökségek mûvészek számára; on-line
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játé-
kok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszáriók
szolgáltatásai); sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépség-
versenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítá-
sa; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szó-
rakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; vi-
deofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgál-
tatásai (szórakoztatás).

(111) 199.655 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02077 (220) 2009.07.15.
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 199.656 (151) 2010.02.18.
(210) M 09 02075 (220) 2009.07.15.
(732) RITEK Zrt., Szeged (HU)

(541) RITEK
(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; irodagé-

pek felszerelése, karbantartása és javítása; számítógépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása tonerpatronok újratöltése.

38 Elektronikus levelezés, e-mail, fórumok biztosítása az inter-
neten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, hozzáférés biztosí-
tása számítógépes világhálóhoz, számítógép terminálok közötti
összeköttetések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése.

41 Gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási tárgyú informáci-
ók, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, on-li-
ne elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk.

42 Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz; mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
tevékenység, számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép
programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, szá-
mítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel

kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenn-
tartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

45 Számítógépes szoftver engedélyezése (jogi szolgáltatások),
szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 199.658 (151) 2010.02.19.
(210) M 09 02395 (220) 2009.08.18.
(732) Cheng Aisheng, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.659 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01779 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(541) HORVÁTH ROZI
(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(111) 199.660 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01780 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(111) 199.661 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01985 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, könnyûbeton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.
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(111) 199.662 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01983 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, magánépítõk készre
kevert betonja.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.663 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01999 (220) 2009.07.08.
(732) Pharmacash Kft., Kimle (HU)

(541) NATURSTAR
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.
5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, bébiételek,
gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok, fürdõsók,
légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.
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) 199.664 (151) 2010.02.22.
(210) M 08 02315 (220) 2008.07.15.
(732) Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)

(546)

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

(111) 199.665 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01577 (220) 2009.05.28.
(732) MED-BOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szabó István Tamás, Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.666 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02195 (220) 2009.07.24.
(732) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Budapest (HU)
(740) dr. Handler Ákos, Budapest

(546)

(511) 45 Fogyasztóvédelem.

(111) 199.667 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02387 (220) 2009.08.17.
(732) Immodeal Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COFFEE STORY
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 199.668 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02394 (220) 2009.08.17.
(732) Avery Dennison Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Pasadena, Kalifornia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AVERY DENNISON
(511) 16 Nyomtatás nélküli címkék és biankó címketörzs; nyomtatott

címkék; címkék kereskedelmi és ipari célra; függõcímkék; lami-
náló anyagok; felragasztható címkék lapok és/vagy tekercs for-
májában; vonalkódcímkék kereskedelmi, ipari célokra, valamint
leltározás céljára; nyomásérzékeny nyerspapír; papír laptörzsek;
öntapadó lapok és tekercsek, címkék, jelzõcédulák, azonosító jel-
vények, grafikai jelölések és ehhez hasonlók készítéséhez; hõér-
zékeny címkék; nyomtatás nélküli és részben nyomtatott, öntapa-
dó címkék nem textilbõl, amelyek felületére a készítõ vagy vég-
felhasználó a rendelkezésére álló berendezéssel vonalkód és alfa-
numerikus karakterek tükörképét rányomtatni képes; öntapadó
anyagokról lehúzható védõréteg; speciális és egyéni igények sze-
rint kialakított címkék csalás elleni biztosítás és védelem céljára;
biztonsági címkék, nevezetesen azonosító információk kódolásá-
ra alkalmas címkék; raktárpolcokon alkalmazott címkék az ár, ter-
mék és/vagy reklám megjelenítésére; címzéscímkék; csomagoló-
papírok, kartonok, nyomtatott és nyomtatás nélküli papírok és
karton függõcímkék általános felhasználásra; papírcímkék és füg-
gõcímkék; laminált papír, ragasztócímkék lap és tekercs formá-
ban; biztonsági réteggel ellátott papír másolásra megjelenítésre és
filmgyártásra alkalmazott címkék és jelzõcédulák készítésére;
nyomásérzékeny nyomtatópapír címkékhez és jelzésekhez; papír-
törzs; fényképek, valamint számítógép és digitális fényképezõgép
által készített képek kinyomtatására használatos fotópapír; karton
csomagolólapok és betétek ruházati cikkekhez; tárgymutatók,
forgó irattárolók és kereskedelmi kártyák és függõcímkék, vala-
mint képeslapok; öntapadó címketartók; öntapadó üzletikár-
tya-tartók; ragasztós címkék és vasalások; ragasztós betûk, szá-
mok és szimbólumok; ragasztós vasalások; öntapadó papír lézer-
nyomtatáshoz; domborított bélyegzõ; adatok, floppylemezek és
levelek céljára készített védõborítók; kitûzõ azonosítók és jelvé-
nyek; karbonpapír; iratrendezõk; függõ iratrendezõk; gyûrûs irat-
rendezõk; iratrendezõk bemutatóanyagok számára; iratrendezõk
referenciaanyagok számára; tárolóiratrendezõk; felállítható irat-
rendezõk; borítólapok; bemutatómappák; védõtasakok; prezentá-
ciós, referenciaanyag-tartó és tároló védõtasakok, osztott védõta-
sakok; átlátszó mûanyag iratrendezõlapok, cégkártyák, üzleti kár-
tyák és fényképek tárolására és bemutatására; indexált, átlátszó
mûanyag iratrendezõlapok; indexált elválasztólapok védõtasa-
kokhoz; átlátszó, mûanyag laminált tasakok kártyák fényképek,
bizonyítványok és hasonló dokumentumok védelmére; iratrende-
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zõ betétek; lapkiemelõk iratgyûjtõkhöz; öntapadós címketartók;
zippzáras vinil tárolók irodaszerekhez; laminált védõlapok doku-
mentumokhoz; tárolódobozok irodaszerek számára; lefûzhetõ la-
pok; formanyomtatványok; borítékok; és üzenetek feljegyzésére
szolgáló könyvek; regiszteres és nem regiszteres elválasztólapok
iratrendezõkhöz és hasonlókhoz, és index címkék; nyomtatott és
üres papír és karton függõcímkék általános célokra; fényképalbu-
mok; regiszteres, átlátszó, mûanyag iratrendezõ lapok; indexált
elválasztólapok védõtasakokhoz; átlátszó mûanyagból készült la-
minált lapok kártyák, fényképek, bizonyítványok és hasonló do-
kumentumok védelmére; lapkiemelõk iratgyûjtõkhöz; modulok
iratrendezõkhöz és dossziékhoz; tárolódobozok; elválasztólapok
és fedélborítók papírokhoz; papírkapcsok; öntapadós címketar-
tók; öntapadós cégkártyatartók; iratrendezõ betétek; kisalakú
mappák; kitûzõ azonosítók és kitûzõk; gyûrûs iratgyûjtõk; irat-
rendezõk prezentációk számára; felállítható iratrendezõk; jegy-
zetfüzetek; zippzáras vinil tárolótasakok papíráruhoz; iratrende-
zõk prezentációkhoz; ragasztós címkék és megerõsítõ elemek;
adat, floppylemez és postai védõtasakok; mappák; iratgyûjtõ
dossziék, iratlefûzõk; iratrendezõk személyes dokumentumok
céljára és iratrendezõk irodaszerek céljára; zsebkönyv; határidõ-
napló; számítógép-nyomtatóba behelyezhetõ címkék, nevezete-
sen öntapadó névkártyák, biztonsági címkék, öntapadó biztonsági
címkék kártyák és kártyabetétek mûanyag tartóhoz, azonosítókár-
tyák, fényképes azonosítókártyák és -címkék; szalag- és jelölõpa-
pírok; figyelmeztetõ címkék papírból, papírból készült címkék a
munkafolyamat állandó komponenseinek jelzésére, jármû azono-
sítására és logisztíkai célokra; élelmiszerek frissességének méré-
sére szolgáló kijelzõhöz csatlakoztatott címkék és függõcímkék;
díszítõcímkék képpel ellátva postai bélyegekként felragasztható
módon; ragasztós hátú vagy ragasztós felületû lapok, szalagok és
hengerek papírból vagy fõleg papírból dekorációs és megjeleníté-
si célra, és címketörzsek; öntapadós anyagok tekercs vagy lapok
formájában, beleértve azokat, amelyek papírból készülnek bármi-
lyen célra, például dekoráció, jelölés, autócsíkozás, leszedhetõ
jelölés biztonsági és információs jelölés céljára; mûanyag fóliák
és laminált anyagok kereskedelmi vagy ipari csomagolás céljára
tekercs vagy lapok formájában; fényvisszaverõ címkék kereske-
delmi, grafikai vagy ipari célokra; nem textilbõl készült címkék és
jelölõcédulák; nem textil figyelmeztetõ- és nyomkövetõ címkék,
nem textil címkék az egyes munkafolyamatok állandó komponen-
seinek, gépjármû azonosításának jelölésére és logisztikai célra;
gépjármûvek belsõ terébe szánt különféle dekorációs termékek és
nem textilbõl készült címkék, nevezetesen meleg hatására tapadó
címkék és meleg hatására textilre tapadó ragasztók, légzsák fi-
gyelmeztetõ címke a szélvédõn és gyermekülésre vonatkozó fi-
gyelmeztetõ címke a biztonsági övön; nem textil vonalkódcímkék
nyomkövetésre erõmûvekben.

(111) 199.669 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01778 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Sók.

(111) 199.670 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02385 (220) 2009.08.17.
(732) Körga Electronic Kft., Budapest (HU)

(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) KÖRGA
(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.

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.

(111) 199.671 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01580 (220) 2009.05.28.
(732) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 199.672 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01579 (220) 2009.05.28.
(732) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 199.673 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01986 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest
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(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, polymer-szál erõsíté-
sû beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.675 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01992 (220) 2009.07.07.
(732) G.L. Pharma GmbH ( a limited liability company under

Austrian law), Lannach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LANOCIPRAM
(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) 199.676 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02192 (220) 2009.07.24.
(732) Hajnal Húskombinát Kft., Gyõr (HU)

(541) HAJNAL
(511) 29 Hús, húskészítmények, kolbász, szalámi, felvágott, húskon-

zervek, sonka és egyéb töltelékáruk.

(111) 199.677 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02181 (220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.678 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01797 (220) 2009.06.19.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Ozone Network
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 199.679 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02384 (220) 2009.08.17.
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry

„ALKALOID” AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) KLODOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.680 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01781 (220) 2009.06.18.
(732) DAIGIANA Bt., Budapest (HU)
(740) DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, fürdõruha.

(111) 199.681 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01792 (220) 2009.06.19.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Virtualoso
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 199.682 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01777 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(111) 199.683 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01984 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, vízzáró beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.684 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 02198 (220) 2009.07.24.
(732) Kecskés Tibor, Érd (HU)

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

tevékenységek.

(111) 199.685 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01993 (220) 2009.07.07.
(732) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang

Siantar, Sumatera Utara (ID)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; öngyújtók dohányo-
soknak; cigaretták, kretek cigaretták, szivarok; cigarettapapírok,
cigarettaszûrõk; hamutartók (nem nemesfémbõl).

(111) 199.686 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01982 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, kitöltõ beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.687 (151) 2010.02.22.
(210) M 09 01997 (220) 2009.07.08.
(732) Vollár Tibor, Törökbálint (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) HÁZ LÁZ
(511) 37 Építés, javítás, szerelési szolgáltatás.

(111) 199.688 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02180 (220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.689 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02178 (220) 2009.07.23.
(732) Árvai Sándor, Heves (HU)

(546)

(511) 35 Függöny, lakástextil és függönykarnis értékesítése az inter-
neten.
40 Szabás, szabászati szolgáltatások.

(111) 199.690 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 01966 (220) 2009.07.06.
(732) LITERATURA MEDICA Orvostudományi Publicisztikai

Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kókai Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.

(111) 199.691 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02174 (220) 2009.07.21.
(732) DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pécs (HU)

(546)

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

(111) 199.692 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02179 (220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.693 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02375 (220) 2009.08.14.
(732) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 1 Mezõgazdasági vegyi-termékek.
5 Gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 199.694 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 01975 (220) 2009.07.07.
(732) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.695 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 01766 (220) 2009.06.18.
(732) Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.,

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.

(111) 199.696 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02367 (220) 2009.08.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek és
anyagok gyógyászati és klinikai használatra; tápszer és más cse-
csemõk és kisgyermekek számára készült tejalapú italpor, ételek
és ételkészítmények babáknak, ételek és ételkészítmények gyer-
mekeknek és betegeknek gyógyászati használatra; ételek és étel-
készítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; gyó-
gyászati használatra szánt tápanyag és diétás kiegészítõk; vita-
minkészítmények, ásványi élelmiszer-készítmények, cukrászati
gyógytermékek.
29 Zöldségek és burgonya (tartósított. fagyasztott, szárított
vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, fagyasztott. szárított vagy
fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), hús, baromfi, vad-
hús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában
is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott
vagy szárított; lekvárok; tojások; tej, tejszín, vaj, sajt és más tej-
alapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tej-
szín alapú desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú
készítmények: étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények
emberi fogyasztásra készülõ ételekhez: krémporok: kolbászok;
hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátu-
mok, húsleves, erõleves, leveskockák levesek.
30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok;
jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és ka-
kaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termé-
kek, csokoládé alapú készítmények és italok; cukrászsütemények,
édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukorkák; cukor; rágógumi;
természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, sütemény-
tészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek,
szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott
sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott
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joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek
és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy
fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fa-
gyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez;
méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli kukoricapely-
hek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; ga-
bonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska;
rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában
is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

(111) 199.697 (151) 2010.02.23.
(210) M 08 02587 (220) 2008.08.12.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FLUORISIL
(511) 1 Vegyipari termékek.

3 Fogkrémek.

(111) 199.698 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02379 (220) 2009.08.14.
(732) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) Bilo Star
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõ szerek [gyógy-
szerek], gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok
gyógyteák, pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi
gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.

30 Cukorkaáruk, jeges tea, rágógumi, nem gyógyászati haszná-
latra, tea alapú italok.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyü-
mölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, limonádék, pasztillák szénsa-
vas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok zöld-
séglevek (italok).

(111) 199.699 (151) 2010.02.23.
(210) M 09 02381 (220) 2009.08.14.
(732) ISOMAT S.A., Agios Ahtanassios (GR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

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

(111) 199.701 (151) 2010.02.24.
(210) M 08 01620 (220) 2008.05.09.
(732) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi 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.

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

(111) 199.702 (151) 2010.02.24.
(210) M 08 01621 (220) 2008.05.09.
(732) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi 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.

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

(111) 199.703 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01647 (220) 2009.06.29.
(732) Humancell MCC Kft., Budapest (HU)
(740) Belányiné Hecsei Edit, Budapest

(546)

(511) 5 Vérkészítmények, sejtek, szövetek, különösen õssejtek gyó-
gyászati célra, sperma mesterséges megtermékenyítéshez.

44 Humán sejtek, szövetek, szervek gyûjtése, preparálása, ku-
tatáshoz való felhasználása, orvosi felhasználási célú készítmény
készítése, különös tekintettel a köldökzsinórvér eredetû õssejtek-
re és spermasejtekre; biológiai készítmények készítése sejtvona-
lak létrehozása és fenntartása, vér szeparálása, sejtek, szövetek,
szervek, készítmények mélyfagyasztása és fagyasztva tárolása;
vérkészítmények, sejtek, szövetek, szervek biológiai meghatáro-
zása, analizálása, tipizálása, sejtfelszíni marker-jelölése; vérvéte-
li helyiség és orvosi vizsgáló szoba mûködtetése, orvosi szolgálta-
tás nyújtása, orvosi vizsgálat, diagnosztika, orvosi szakvélemény
készítése.
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(111) 199.704 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01847 (220) 2009.07.29.
(732) Menyhárd István Alapítvány, Budapest (HU)

(541) MENYHÁRD ISTVÁN TARTÓSZERKEZET-
TERVEZÕ MESTERISKOLA

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szogáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.

(111) 199.705 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01859 (220) 2009.06.25.
(732) Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.
29 Hûsipari termékek, húsfélék, vörösáruk, kolbászfélék, szá-
razáruk, töltelékáruk, sonka, zsír, baromfi, sertéshús termékek.

(111) 199.706 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01857 (220) 2009.06.25.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(591)

(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) 199.707 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01853 (220) 2009.06.25.
(732) Zhao Ming, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás.

(111) 199.708 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 01025 (220) 2009.04.14.
(732) KÉPMÁS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KÉPMÁS
(511) 9 Mûsoros kazetták, videokazetták; CD-k, DVD-k; számító-

gép programok.
16 Könyvek, képregények, folyóiratok, magazinok, újságok,
hírlevelek, katalógusok, brosúrák, prospektusok, poszterek, nap-
tárak, atlaszok, térképek, üdvözlõlapok, könyvjelzõk; író- és rajz-

eszközök; tanítási és oktatási anyagok és eszközök (készülékek
kivételével).
35 Hirdetés, reklámozás, reklámanyagok terjesztése.
38 Rádiós mûsorszórás, televíziós mûsorszórás; internetes cse-
vegési helyek biztosítása.
41 Oktatás; szakképzés; kollégiumok; óvodák; tanfolyamok
szervezése és tartása; matinék, elõadóestek, konferenciák, szim-
póziumok, szemináriumok szervezése és tartása; oktatási és szó-
rakoztatási célú versenyek szervezése; kulturális és nevelési célú
kiállítások szervezése; szórakoztatás; bálok szervezése; üdölõtá-
borok szervezése; fényképészet; könyvek, folyóiratok, magazi-
nok, újságok és egyéb nyomtatványok kiadása; CD-k, DVD-k és
egyéb audiovizuális eszközök kiadása; elektronikus könyvek fo-
lyóiratok és újságok on-line kiadása; on-line elérhetõ elektronikus
publikációk; elektronikus desktop kiadói tevékenység; videofilm-
gyártás; rádió- és televízióprogramok készítése.
45 Jótékonysági, szociális és segélyezési szolgáltatások szer-
vezése és nyújtása; tanácsadás idõsek, betegek, menekültek, testi
és szellemi fogyatékosok részére; mozgássérültek és elhagyott
gyermekek segítése és ellátása; társadalmi jellegû szolgáltatások;
díjak kitûzése és odaítélése; egyesületi szolgáltatások.

(111) 199.709 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 00606 (220) 2009.03.09.
(732) Magyar Útügyi Társaság, 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.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.710 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02662 (220) 2009.09.18.
(732) Phylazonit Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PHYLAZONIT
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivé-

ve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; talajtrágyák; mikroorganizmus készítmények, kultú-
rák nem humán és állatgyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.711 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02663 (220) 2009.09.18.
(732) Phylazonit Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) NYÍRAZONIT
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivé-

ve a gombaölõ, a gyomírtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; talajtrágyák; mikroorganizmus készítmények, kultú-
rák nem humán és állatgyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.712 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02461 (220) 2009.08.27.
(732) Dinnyés József, Budapest (HU)

(541) Thomas Breitling
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.713 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02447 (220) 2009.08.26.
(732) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató 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.

(111) 199.714 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02449 (220) 2009.08.26.
(732) PRÍMA PIKK-PAKK, Budapest (HU)

(541) PRÍMA PIKK-PAKK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 199.715 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02260 (220) 2009.08.03.
(732) Student Marketing és Promóciós Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Felület az Univerzum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 199.716 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02254 (220) 2009.07.31.
(732) SCA Hygiene Products Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeles Judit, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GYENGÉDSÉG MINDEN ÉRINTÉSBEN
(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.

(111) 199.717 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02252 (220) 2009.07.31.
(732) Adlertours, Balatonszárszó (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.718 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02041 (220) 2009.07.13.
(732) Polyák László, Budapest (HU)

(541) Ecocafe
(511) 30 Kávé, tea, kakaó és ezen alapú italok, cukrászati sütemé-

nyek, gabonakésztímények, cukorka, méz, fagylaltok.
32 Alkoholmentes italok.
43 Vendéglátás.

(111) 199.719 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02040 (220) 2009.07.13.
(732) Triones Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 199.720 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02044 (220) 2009.07.09.
(732) Swiss Time Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 199.721 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02059 (220) 2009.07.15.
(732) Polgári Újpestért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Együtt Újpestért
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(111) 199.722 (151) 2010.02.24.
(210) M 09 02055 (220) 2009.07.13.
(732) eVisit Kft., Nagymaros (HU)
(740) dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Terápiás pillanatok
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(111) 199.725 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02491 (220) 2009.08.31.
(732) Lin Chen, Budapest (HU);

Chen Jianxin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.726 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02097 (220) 2009.07.16.
(732) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Stressz Pressz
(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.

42 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.

(111) 199.727 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02285 (220) 2009.08.05.
(732) Steiner László, Budapest (HU);

Lengyel Péter, Budapest (HU);
Fekete István, Budapest (HU)

(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(541) interim.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi (üzletviteli) ügyletek; kereske-

delmi (üzletviteli) adminisztráció; irodai munkák.

(111) 199.728 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02290 (220) 2009.08.05.
(732) Du Fengxian, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.729 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02089 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.730 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02090 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.731 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02284 (220) 2009.08.04.
(732) Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit

Közhasznú Kft., Cegléd (HU)
(740) dr. Fülöp Hajnalka, Cegléd

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés; pénzügyi igazgatás; vagyonkezelés.
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(111) 199.732 (151) 2010.02.25.
(210) M 08 03793 (220) 2008.12.10.
(732) Soltész Krisztina, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Könyvek, sajtótermékek, oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.733 (151) 2010.02.25.
(210) M 08 03952 (220) 2008.12.29.
(732) Beauty Model Ltd., Majmo, Marshall Islands (IS)
(740) Michael Patrick Dwen, Diósd

(541) HUMMUS BAR
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-

nyek és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 199.734 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02091 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.735 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02707 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.736 (151) 2010.02.25.
(210) M 06 00806 (220) 2006.03.08.
(732) VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIVIEN AQUAOFFICE
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök; ezek irodák, cé-
gek, vállalkozások, intézmények, közintézmények, közületek ré-
szére való közvetlen kiszállítására.

(111) 199.737 (151) 2010.02.25.
(210) M 08 00333 (220) 2008.02.04.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(541) ÚJFEHÉRTÓI FÜRTÖS MEGGYPÁLINKA
(511) 33 Pálinkák.

(111) 199.738 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02086 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.739 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02083 (220) 2009.07.15.
(732) GLIM Care s.r.o., Choustnik (CZ)
(740) Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Blefagel
(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).

(111) 199.740 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02085 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.741 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02094 (220) 2009.07.16.
(732) ESHD Euro-Service Home Delivery Szolgáltató Kft.,

Budaörs (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(111) 199.742 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02293 (220) 2009.08.06.
(732) Hungarolingua Transzkommunikációs és Kulturális

Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Pelcz Zsuzsanna, Pelcz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 41 Oktatás, különösen nyelvoktatás; könyv, tankönyv és nyelv-
könyv kiadás, CD, CD- ROM, DVD kiadása; elektronikus köny-
vek és folyóiratok kiadása; oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok rendezése és szerve-
zése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képzõ;
fordítói szolgáltatások; oktatási tárgyú információk nyújtása.

(111) 199.743 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02300 (220) 2009.08.07.
(732) Koroknai Júlia, Marcali (HU)

(541) HYPNOSE
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, modellügynökségek mûvészek számára, show-mû-
sorok, show-mûsorok szervezése /impresszáriók szolgáltatásai/,
színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, vi-
deofilmezés videofilmgyártás, éjszakai klubok, élõ elõadások
bemutatása.

(111) 199.744 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02484 (220) 2009.08.29.
(732) Centrum Televízió Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.745 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02485 (220) 2009.08.29.
(732) Pakucza 2007. Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szécsi István, Szécsi Ügyvédi Iroda, Gyula

(541) MAGYAR HERKULES tejtermék család
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 199.747 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02084 (220) 2009.07.15.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 199.748 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02088 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.749 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02705 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.750 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 00405 (220) 2009.02.16.
(732) LITECOM Kommunikációs Iroda Bt., Budapest (HU)

(591)

(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); nyomdabetûk; klisék.

41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(111) 199.751 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 01679 (220) 2009.06.11.
(732) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek, nyomtatványok, magazinok, újságok
és folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok, fényképek, tanítási és
oktatási eszközök (készülékek kivételével), klisék, kártyák, me-
lyek ebbe az áruosztályba tartoznak.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(111) 199.752 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02082 (220) 2009.07.15.
(732) GLIM Care s.r.o., Choustnik (CZ)
(740) Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Protectum
(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).
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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) 199.753 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 01493 (220) 2009.07.09.
(732) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 199.754 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 01286 (220) 2009.04.30.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.756 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 01854 (220) 2009.06.25.
(732) Zhao Ming, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás.

(111) 199.757 (151) 2010.02.25.
(210) M 09 02093 (220) 2009.07.16.
(732) Magortherm Zrt., Budapest (HU)

(541) MAGORTHERM
(511) 17 Hangszigetelõanyagok, hõszigetelõanyagok, szigetelõ tûz-

állóanyagok, szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõanya-
gok.
19 Tûzálló építõanyagok, nem fából, tûzálló cementvakolatok.
37 Szigetelési szolgáltatások, építés; vakolás /vakolási mun-
kák/, vízszigetelés /építõipari/.
42 Építési tervkészítés, építészet.

(111) 199.758 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02032 (220) 2009.07.13.
(732) Arundo Kft., Veresegyház (HU)

(546)

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

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 199.759 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02236 (220) 2009.07.30.
(732) Poltrend Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; 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.

(111) 199.760 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02424 (220) 2009.08.19.
(732) Mednyánszky Zoltán, Gyõr (HU)

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

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

(111) 199.761 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02235 (220) 2009.07.29.
(732) DRW-Invest Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szeged (HU)

(541) DR.WEISS PATIKA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.764 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01421 (220) 2009.06.17.
(732) Nagy Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papírtermékek, papíripari cikkek, magazinok, revük (idõ-
szaki lapok).

(111) 199.766 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01430 (220) 2009.05.14.
(732) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Rovarirtó szerek (inszekticidek), kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények.

(111) 199.770 (151) 2010.03.01.
(210) M 06 03541 (220) 2006.10.27.
(732) Szigeti Krisztina, Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, folyóiratok,
fényképek, tanítási- és oktatási anyagok.

(111) 199.773 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01434 (220) 2009.05.14.
(732) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.774 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02238 (220) 2009.07.30.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) BRILL
(511) 33 Szeszesitalok.

(111) 199.775 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02020 (220) 2009.07.09.
(732) Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai szerek állatok számára, samponok kedvtelésbõl
tartott állatoknak, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyá-

szati használatra, kutya lemosószerek (öblítõ), kutya mosdatósze-
rek.

5 Parazitaölõ készítmények, parazitaölõ szerek, nyakörvek ál-
latoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatgyó-
gyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, állatok le-
mosására szolgáló szerek.

31 Italok kedvtelésbõl tartott állatok részére, istállótakarmány
állatoknak, gabonafélék feldolgozásakor keletkezett mellékter-
mékek állati fogyasztásra, ehetõ rágcsálnivalók állatoknak, erõsí-
tõ takarmány állatoknak, dara baromfiaknak, darakeverék ha-
szonállatok hizlalására, halliszt állati fogyasztásra, kutyaeledelek
(kekszfélék), liszt állatoknak, madáreledelek, magvak állati fo-
gyasztásra, széna, szépiacsont madaraknak, takarmány, takar-
mányadalékok nem gyógyászati célra, takarmánypogácsa (szar-
vas)marháknak, táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak, táplálé-
kok állatoknak, termékek állati alomhoz, tõzeg alomnak.

(111) 199.776 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02023 (220) 2009.07.10.
(732) Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.777 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01832 (220) 2009.06.24.
(732) Alimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ALIMED
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, szakvélemény adása, számítógép prog-
ramok kidolgozása, számítógép programok adatainak átalakítása,
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számítógépek programjainak és adatoknak az átalakítása, számí-
tógép programok korszerûsítése.
44 Gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi szolgáltatások,
gyógyszerészeti adatok begyûjtése.

(111) 199.778 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02230 (220) 2009.07.29.
(732) GYÕRLAKK Festékgyártó Zrt., Gyõr (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok.

(111) 199.779 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02022 (220) 2009.07.09.
(732) Friesland Brands BV, PE MEPPEL (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIA
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
túró, sajt, vaj, joghurt és kefir, étkezési olajok és zsírok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 199.780 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 02021 (220) 2009.07.09.
(732) Friesland Brands BV, PE MEPPEL (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek, tejporok, sûrített tej, instant tejkészítmé-
nyek, és más készítmények élelmiszerekhez, melyek nem tartoz-
nak más osztályokba; krém vagy tej alapú anyagok kávéhoz.
30 Kötõanyagok élelmiszerekhez és italokhoz, melyek nem
tartoznak más osztályokba; keverékek instant kávé és kakaó ita-
lok készítéséhez; kávé, csokoládé és kakaó italok.

(111) 199.781 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 00783 (220) 2009.03.24.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 199.782 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01839 (220) 2009.06.24.
(732) Dr. Sarkady Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Aurél ügyvéd, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámozás, üzletszervezési és üzlet-
vezetési tanácsadás.
41 Szakmai képzés, oktatás, konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása.
45 Jogi szolgáltatások, képviselet jogvitákban [jogi szolgálta-
tások], szaktanácsadás média jogi kérdésekben.

(111) 199.783 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 00779 (220) 2009.03.24.
(732) B.B. Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft., Vác (HU)

(541) bbalkusz
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.784 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 01624 (220) 2009.06.03.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU);
X-Meditor Kft., Gyõr (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) 199.794 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01293 (220) 2009.04.30.
(732) Csobán Éva, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; (esküvõi ünnepségek
rendezése).

(111) 199.795 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01491 (220) 2009.05.20.
(732) Armanik Trading Kft., Dunakeszi (HU)

(541) HUNDEKOR
(511) 17 Habosított polisztirol mûanyaghab, egyéb habosított mû-

anyag termék és ezekbõl az anyagokból készített blokkok (tömb-
öntvények) átalakítása beltéri dekorációs rendeltetésre.
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19 Mûanyag dekorációk, mûanyag formák, díszlécek, öntött
formák, extrudált, vágott vagy hõkezeléssel alakított termékek,
amelyek habosított vagy nem habosított mûanyagból készülnek.
20 Ehhez az osztályhoz tartozó belsõ dekorációs gyártmányok,
mint például mûanyag gyártmányok és elemek.

(111) 199.796 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01599 (220) 2009.05.29.
(732) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Karácsonyi Béla

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PENTIUM
(511) 16 Nyomtatványok; fõként kiadványok, könyvek, folyóiratok,

újságok, magazinok, brosúrák, pamfletek és felhasználói kézi-
könyvek a számítógép iparral kapcsolatban, számítógép hardver,
számítógép szoftver, számítógép perifériák, számítógép alkatré-
szek számítógéppel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy kommu-
nikációs-termékek és szolgáltatások; utasítások, oktatási segéd-
eszközök és kézikönyvek, írószer és papíráruk és irodaszerek, író-
papír, jegyzettömbök, számítógép papír és számítógép progra-
mok feljegyzésére (rögzítésére) alkalmas papír szalagok és kár-
tyák.
38 Kommunikációs szolgáltatások.
42 Számítógéppel kapcsolatos és kommunikációval kapcsola-
tos szolgáltatások, nevezetesen számítógéppel és kommunikáció-
val kapcsolatos termékek installációjával (üzembehelyezésével),
javításával, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások, segítség és
tanácsadás; on-line katalógus és postai rendeléses szolgáltatás
számítógéppel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és
szolgáltatásokhoz; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógép-
pel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és szolgáltatá-
sokhoz ügyfelek részére információs szolgáltatás a számítógép
technológia területén az Interneten-en keresztül; on-line kiadvá-
nyokkal nevezetesen könyvek, brosurák, termék riportok, kataló-
gusok és pamfletek kiadásával kapcsolatos tevékenység a számí-
tógép és információs technológia területén; szabványok szerkesz-
tése ügyfelek számára számítógép-szoftver, -hardver és kommu-
nikációs berendezések tervezésével és üzembehelyezésével kap-
csolatban; számítógép szoftver, számítógép hardver és hálózatter-
vezési szolgáltatás ügyfelek számára.

(111) 199.797 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01814 (220) 2009.06.23.
(732) KLÍMA KLUB Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Némethi Gábor, Holló és Némethi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Környezetvédelem.

(111) 199.798 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01815 (220) 2009.06.23.
(732) E-TRAINING CENTER Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Audiovizuális tanítási eszközök.
36 Biztosítási ügynöki tevékenység.
41 Oktatás.

(111) 199.799 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01817 (220) 2009.06.23.
(732) LANTOSBOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Soltvadkert (HU)

(546)

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

(111) 199.800 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 01819 (220) 2009.06.23.
(732) Your Dance Kft., Budapest (HU)
(740) Kléger Ügyvédi Iroda, Dr. Kléger Viktor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 199.801 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02006 (220) 2009.07.07.
(732) Kovásznay Dóra, Csénye (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Sárvár

(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

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.

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

(111) 199.802 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02009 (220) 2009.07.09.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

38 Távközlés.

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

M320

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 199.803 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02017 (220) 2009.07.09.
(732) Green Textile Recycling Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Attila, Dr. Sasvári Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Használtcikk kereskedelem; használtcikk franchise.

(111) 199.804 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02202 (220) 2009.07.23.
(732) PINKA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton 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.

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.

(111) 199.805 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02204 (220) 2009.07.27.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(541) Celebmûszak
(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 és fej-
lesztés.

(111) 199.806 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02208 (220) 2009.07.27.
(732) SpaTrend Kft., Üröm (HU)
(740) dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

(546)

(511) 11 Fûrdõkád garnitúrák; fûrdõkádak.

37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

(111) 199.807 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02209 (220) 2009.07.27.
(732) Kondor és Társa Kft., Debrecen (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Babakocsik; biztonsági gyermekülések jármûvekbe.
20 Gyermek etetõszékek; járókák, állókák kisgyermekeknek
(bébikompok).

(111) 199.808 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02210 (220) 2009.07.27.
(732) dr. Steier József, Budapest (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, különösen szellõzõ lábbelik, külön-
leges sportcipõk.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.809 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02212 (220) 2009.07.27.
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 DVD-k betegek és orvosok számára gyógyászati/gyógysze-
részeti készítményekkel kapcsolatos információ tartalommal.
16 Nyomtatott információs anyagok betegek és orvosok szá-
mára gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos
tartalommal.
35 Üzleti szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati/gyógysze-
részeti készítményekkel kapcsolatos ápolói támogatás és tanács-
adó/segélyhívó központ szolgáltatások ajánlása/kínálása.
41 Oktatási, nevelési szolgáltatások, nevezetesen gyógyásza-
ti/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos információ nyúj-
tása internetes honlapon (website).

(111) 199.810 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02220 (220) 2009.07.28.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok;tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasszirup; élesztõ, sü-
tõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 199.811 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02403 (220) 2008.04.29.
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; szárítóanyagok, beleértve a páco-
lóanyagokat, higítószereket, szinezékeket, melyek mind a festé-

kek, kencék és lakkok adalékanyagai; rozsdagátló és fakonzervá-
ló szerek; alapozó készítmények (festékekhez); fapácok; ragasz-
tóanyagok; javítószerek festékekhez, kencéhez és lakkhoz.

(111) 199.812 (151) 2010.03.03.
(210) M 09 02409 (220) 2009.08.18.
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) INDÍTSD BE AZ AGYAD
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótlók, kakaós italok, csokolá-

dés italok és ezek elkészítéséhez szükséges anyagok, tea, péksüte-
mény, cukor és édesítõszerek, tészta, kekszek, torták, édes ostyák,
ostyák, cukrászsütemények, tésztafélék, alapanyagok, amik ga-
bonákból készültek, pattogatott kukorica, ehetõ fagylaltok, gyü-
mölcsfagylaltok, méz, puding, snack termékek mint például pat-
togatott kukorica és kukoricapehely és más kukorica, rizs, árpa,
rozs és tészta alapú snack termékek.

A rovat 199 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 175.821, 190.363,
195.842, 195.904, 195.906, 198.739, 198.892, 199.309, 199.347,
199.352, 199.464, 199.555–199.558, 199.560–199.568, 199.570,
199.571, 199.580–199.602, 199.617–199.620, 199.642–199.644,
199.646–199.656, 199.658–199.673, 199.675–199.699, 199.701–
199.722, 199.725–199.745, 199.747–199.754, 199.756–199.761,
199.764, 199.766, 199.770, 199.773–199.784, 199.794–199.812
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 115.807
(210) M 73 00922
(180) 2009.07.11

(111) 121.366
(210) M 79 00590
(180) 2009.07.05

(111) 121.438
(210) M 79 00684
(180) 2009.07.01

(111) 121.439
(210) M 79 00692
(180) 2009.07.03

(111) 121.440
(210) M 79 00687
(180) 2009.07.01

(111) 121.443
(210) M 79 00690
(180) 2009.07.01

(111) 121.445
(210) M 79 00694
(180) 2009.07.01

(111) 121.446
(210) M 79 00689
(180) 2009.07.01

(111) 121.451
(210) M 79 00685
(180) 2009.07.08

(111) 121.465
(210) M 79 00715
(180) 2009.07.16

(111) 121.513
(210) M 79 00778
(180) 2009.07.01

(111) 121.581
(210) M 79 00913
(180) 2009.07.20

(111) 121.582
(210) M 79 00914
(180) 2009.07.20

(111) 121.623
(210) M 79 00849
(180) 2009.07.02

(111) 121.669
(210) M 79 01001
(180) 2009.07.29

(111) 121.698
(210) M 79 01127
(180) 2009.07.31

(111) 121.990
(210) M 79 00855
(180) 2009.07.03

(111) 121.993
(210) M 79 00915
(180) 2009.07.12

(111) 128.765
(210) M 89 01551
(180) 2009.07.03

(111) 128.766
(210) M 89 01552
(180) 2009.07.03

(111) 128.767
(210) M 89 01553
(180) 2009.07.03

(111) 128.768
(210) M 89 01554
(180) 2009.07.04

(111) 128.774
(210) M 89 01609
(180) 2009.07.10

(111) 128.775
(210) M 89 01611
(180) 2009.07.10

(111) 128.785
(210) M 89 01677
(180) 2009.07.19

(111) 128.793
(210) M 89 01672
(180) 2009.07.25

(111) 128.796
(210) M 89 01683
(180) 2009.07.20
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(111) 128.798
(210) M 89 01685
(180) 2009.07.20

(111) 128.800
(210) M 89 01696
(180) 2009.07.24

(111) 128.803
(210) M 89 01705
(180) 2009.07.26

(111) 128.809
(210) M 89 01714
(180) 2009.07.27

(111) 128.816
(210) M 89 01726
(180) 2009.07.31

(111) 128.945
(210) M 89 01556
(180) 2009.07.04

(111) 128.947
(210) M 89 01568
(180) 2009.07.06

(111) 128.948
(210) M 89 01569
(180) 2009.07.06

(111) 128.950
(210) M 89 01583
(180) 2009.07.06

(111) 128.954
(210) M 89 01612
(180) 2009.07.10

(111) 128.964
(210) M 89 01718
(180) 2009.07.28

(111) 128.965
(210) M 89 01719
(180) 2009.07.28

(111) 129.411
(210) M 89 01665
(180) 2009.07.14

(111) 129.511
(210) M 89 01546
(180) 2009.07.03

(111) 159.261
(210) M 99 02658
(180) 2009.06.07

(111) 160.068
(210) M 99 02870
(180) 2009.06.16

(111) 160.795
(210) M 99 03568
(180) 2009.07.27

(111) 160.796
(210) M 99 03587
(180) 2009.07.28

(111) 160.797
(210) M 99 03556
(180) 2009.07.26

(111) 160.799
(210) M 99 03620
(180) 2009.07.29

(111) 160.802
(210) M 99 03611
(180) 2009.07.29

(111) 160.847
(210) M 99 03563
(180) 2009.07.27

(111) 160.985
(210) M 99 03579
(180) 2009.07.28

(111) 160.986
(210) M 99 03601
(180) 2009.07.29

(111) 160.990
(210) M 99 03636
(180) 2009.07.30

(111) 160.992
(210) M 99 03632
(180) 2009.07.30

(111) 160.993
(210) M 99 03602
(180) 2009.07.29

(111) 160.996
(210) M 99 03603
(180) 2009.07.29

(111) 161.075
(210) M 99 02592
(180) 2009.06.02

(111) 161.276
(210) M 99 02519
(180) 2019.05.28
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(111) 163.384
(210) M 99 02906
(180) 2009.06.18.

(111) 163.451
(210) M 99 03106
(180) 2009.06.28

(111) 163.452
(210) M 99 03107
(180) 2009.06.28

(111) 163.518
(210) M 99 03100
(180) 2009.06.28

(111) 163.540
(210) M 99 03125
(180) 2009.06.29

(111) 163.541
(210) M 99 03115
(180) 2009.06.28

(111) 163.542
(210) M 99 03119
(180) 2009.06.28

(111) 163.551
(210) M 99 03133
(180) 2009.06.29

(111) 163.552
(210) M 99 03135
(180) 2009.06.29

(111) 163.553
(210) M 99 03134
(180) 2009.06.29

(111) 163.654
(210) M 99 02651
(180) 2009.06.04

(111) 164.592
(210) M 99 02909
(180) 2009.06.18

(111) 165.239
(210) M 99 02356
(180) 2009.05.19

(111) 166.763
(210) M 99 02327
(180) 2019.05.18

(111) 166.764
(210) M 99 02326
(180) 2019.05.18

A rovat 72 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 165.217
(732) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 188.108
(732) STONEMINE Kft., Üröm (HU)
(740) dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 113.275
(732) Kaneka Corporation, Osaka (JP)

(111) 113.351
(732) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO,

Havanna (CU)

(111) 113.357
(732) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO,

Havanna (CU)

(111) 113.359
(732) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO,

Havanna (CU)

(111) 113.440
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 113.469
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 113.927
(732) Pacific Market International, LLC, Seattle, Washington (US)

(111) 121.479
(732) ÉLPAK Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

(111) 121.599
(732) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)

(111) 122.009
(732) MILACRON LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Ohio (US)

(111) 122.023
(732) Blue Diamond Growers, Sacramento (US)

(111) 122.026
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 122.105
(732) Beam Global UK Limited, Horsham,West Sussex (GB)

(111) 122.115
(732) TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT,

Issy Les Moulineaux (FR)

(111) 122.196
(732) Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (Nippon Steel Corporation),

Tokyo (JP)

(111) 122.265
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 122.292
(732) Sharp Corporation, Osaka (JP)

(111) 122.325
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)

(111) 122.351
(732) Federal-Mogul Ignition Company, Southfield, Michigan (US)

(111) 122.477
(732) BÉVÉEM Növényvédõszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 122.548
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 122.553
(732) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Duluth, Georgia (US)

(111) 122.559
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 122.568
(732) Jordache Enterprises Inc., New York, New York (US)

(111) 122.576
(732) Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)

(111) 122.577
(732) Gerd Petrik, Ascona (CH)

(111) 122.582
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 122.622
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 122.654
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 122.655
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 122.658
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 122.713
(732) Kobe Steel Ltd., Kobe (JP)
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(111) 122.747
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 122.783
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 122.790
(732) Universal City Studios LLLP (Delaware államban bejegyzett

cég), Universal City, Kalifornia (US)

(111) 122.792
(732) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Duluth, Georgia (US)

(111) 122.828
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg (DE)

(111) 128.609
(732) TECHNIC-SOFT Mûszaki Fejlesztõ Kft., Szárliget (HU)

(111) 128.847
(732) ERU Hungaria Sajtgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 129.423
(732) Haw Par Corporation Limited, Haw Par Techno Centre (SG)

(111) 129.590
(732) Béres Befektetési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 129.648
(732) 3 Suisses International, Croix (FR)

(111) 129.651
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 129.652
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 129.660
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

(111) 129.663
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 129.681
(732) Bach Flower Remedies Limited, London (GB)

(111) 129.754
(732) Britvic Soft Drinks Limited, Chelmsford, Essex (GB)

(111) 129.773
(732) Daicel Chemical Industries, Ltd., Osaka-shi, Osaka (JP)

(111) 129.844
(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, Oakland,

California (US)

(111) 129.880
(732) UB International Limited, Dagenham, Essex (GB)

(111) 129.894
(732) Henkel Corporation, Gulph Mills, Pennsylvania (US)

(111) 129.903
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.),

Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

(111) 129.946
(732) Eaton Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 130.049
(732) NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC., Boston,

Massachusetts (US)

(111) 130.057
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 130.058
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 130.081
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 130.130
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 130.146
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.149
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Greenwich,
Connecticut (US)

(111) 130.150
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Greenwich,
Connecticut (US)

(111) 130.208
(732) Bach Flower Remedies Limited, London (GB)

(111) 130.251
(732) HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem (US)

(111) 130.295
(732) Ilcsi SZÉPÍTÕ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

(111) 130.436
(732) Berner Osakeyhtiö, Helsinki (FI)

(111) 130.455
(732) Southern Comfort Properties, Inc. (California állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Rafael, California (US)
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(111) 130.459
(732) Lofthouse of Fleetwood Limited, Fleetwood, Lancs (GB)

(111) 130.548
(732) Agykontroll Kft., Budapest (HU)

(111) 130.624
(732) Microsoft Corporation, Redmond, Washington (US)

(111) 130.643
(732) The Research Foundation for Microbial Diseases of Osaka

University, Osaka (JP)

(111) 130.688
(732) Fleurop-Interflora, Zürich (CH)

(111) 130.695
(732) Chemetall PLC, Milton Keynes (GB)

(111) 130.702
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 130.721
(732) Thomson Inc., Indianapolis, Indiana (US)

(111) 130.726
(732) The British Broadcasting Corporation, London (GB)

(111) 130.886
(732) Aladdin Temp-Rite LLC, Nashville, Tennessee (US)

(111) 130.939
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

(111) 130.944
(732) Jackson/Charvel Manufacturing Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Suite 100, Scottsdale, Arizona (US)

(111) 131.094
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 131.221
(732) Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation), Tokió (JP)

(111) 131.608
(732) Anaheim Manufacturing Company, Anaheim, California (US)

(111) 131.610
(732) Anaheim Manufacturing Company, Anaheim, California (US)

(111) 131.980
(732) Henri Bendel, Inc., New York, New York (US)

(111) 132.023
(732) HILL’S PET NUTRITION, INC., Topeka, Kansas (US)

(111) 132.090
(732) ARCANDOR Aktiengesellschaft, Essen (DE)

(111) 132.152
(732) ARCANDOR Aktiengesellschaft, Essen (DE)

(111) 132.388
(732) KABUSHIKI KAISHA CHINON, Suwa-shi, Nagano (JP)

(111) 133.267
(732) RS COMPONENTS LIMITED, Corby, Northants (GB)

(111) 136.069
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Greenwich,
Connecticut (US)

(111) 137.650
(732) Nina Footwear Corp., New York, New York (US)

(111) 140.050
(732) Mammut Sports Group AG, Seon (CH)

(111) 158.893
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 158.894
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 158.902
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.903
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.904
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.905
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.906
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.908
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.909
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.910
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.911
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 158.912
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(111) 159.886
(732) Agria Játékok Nonprofit Kft., Eger (HU)
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(111) 160.468
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)

(111) 160.512
(732) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(111) 160.540
(732) AMAL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 160.574
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)

(111) 160.575
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)

(111) 161.243
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.276
(732) DECORA Color Kft., Röszke (HU)

(111) 161.284
(732) Olympus Corporation, Tokió (JP)

(111) 161.323
(732) Han Gaihong, Budapest (HU)

(111) 161.335
(732) ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)

(111) 161.352
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,

Wien (AT)

(111) 161.503
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.515
(732) INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.645
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Lábatlan (HU)

(111) 161.658
(732) Kocsis Tibor, Budapest (HU)

(111) 161.682
(732) Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.730
(732) MEGATOOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Taksony (HU);
Osváth Tibor, Taksony (HU)

(111) 161.892
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 161.935
(732) Global Esprit Inc., Taipei Hsien (TW)

(111) 161.967
(732) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)

(111) 162.045
(732) Wiesbauer, Österreichische Wurstspezialitäten GmbH,

Bécs (AT)

(111) 162.159
(732) FOSTER’S EUROPE PTY LTD., Southbank, Victoria (AU)

(111) 162.452
(732) ATCO Limited, Calgary, Alberta (CA)

(111) 162.475
(732) CA IB Értékpapír Rt. 1/3%, Budapest (HU);

Invent Kft. 1/3%, Budapest (HU);
Államadósság Kezelõ Központ Zrt. 1/3%, Budapest (HU)

(111) 162.655
(732) ATLANTIC Sp.zo.o., Varsó (PL)

(111) 162.977
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 163.034
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.041
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.050
(732) ROYAL TOKAJI Borászati Kft., Mád (HU)

(111) 163.052
(732) Homer TLC, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Claymont, Delaware (US)

(111) 163.129
(732) ASIA Center Kft., Budapest (HU)

(111) 163.261
(732) Przedsiebiorstwo ~Polmos~ Bialystok, Spólka Akcyjna,

Bialystok (PL)

(111) 163.272
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.332
(732) MIMOX Kft., Pilisjászfalu (HU)

(111) 163.387
(732) Márka Üdítõgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(111) 163.458
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.459
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.460
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.461
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.462
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.523
(732) Három folyó Kft., Budapest (HU)

(111) 163.526
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 163.534
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.548
(732) Farkas Kálmán, Kisújszállás (HU)

(111) 163.609
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)

(111) 163.633
(732) Locomotiv Travel Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)

(111) 163.662
(732) SURE WIN SKY TRADING LIMITED, Tortola,

British Virgin Islands (VG)

(111) 163.880
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.115
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)

(111) 164.117
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 164.162
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.219
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.258
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(111) 164.303
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 164.308
(732) QUALCOMM INCORPORATED (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Diego, Kalifornia (US)

(111) 164.322
(732) ARCOR S.A.I.C., Arroyito (AR)

(111) 164.541
(732) STATESTRONG LIMITED, Lytham, Lancashire (GB)

(111) 164.574
(732) MERITOR AUTOMOTIVE, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)

(111) 164.622
(732) Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal,

Budapest (HU)

(111) 164.756
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)

(111) 164.757
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Los Angeles,
Kalifornia (US)

(111) 164.904
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 164.962
(732) Rio Food Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 165.002
(732) Hypercom GB Limited, Woking,Surrey (GB)

(111) 165.019
(732) Crain Communications, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 165.155
(732) Benckiser N.V., Schiphol (NL)

(111) 165.156
(732) Benckiser N.V., Schiphol (NL)

(111) 165.157
(732) Benckiser N.V., Schiphol (NL)

(111) 165.196
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 165.209
(732) iPass, Inc., Mountain View, Kalifornia (US)

(111) 165.236
(732) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spólka Akcyjna,

Pabianice (PL)
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(111) 165.263
(732) SNOWFOX International Export-Import Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.266
(732) SNOWFOX International Export-Import Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.376
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 165.434
(732) Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware

államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 165.602
(732) The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)

(111) 165.659
(732) Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO KOGYO CO.,LTD.),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 165.660
(732) Taiho Kogyo Kabushiki Kaisha (TAIHO KOGYO CO.,LTD.),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 165.696
(732) YKK CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 165.697
(732) YKK CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 165.750
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 165.751
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 165.770
(732) T.C. Debica S.A., Debica (PL)

(111) 165.824
(732) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(111) 165.932
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 165.994
(732) OMG, Inc., Agawam, Massachusetts (US)

(111) 166.065
(732) IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

(111) 166.131
(732) S.V.E. (HUNGARY) Kft., Budapest (HU)

(111) 166.212
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 166.228
(732) Beam Global UK Limited, Horsham,West Sussex (GB)

(111) 166.255
(732) Menicon Co., Ltd., Nagoya (JP)

(111) 166.298
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 166.509
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 166.540
(732) Timóteus Társaság Alapítvány, Budapest (HU)

(111) 166.542
(732) TGI Friday’s of Minnesota, Inc. (Minnesota államban

bejegyzett cég), Carrollton, Texas (US)

(111) 166.595
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,

Wien (AT)

(111) 166.609
(732) Perusahaan Otomobil Nasional SDN. BHD., Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan (MY)

(111) 166.639
(732) Corel Corporation (Kanadában bejegyzett cég), Ottawa,

Ontario (CA)

(111) 166.702
(732) Boyden World Corporation (New York államban bejegyzett

cég), Hawthorne, New York (US)

(111) 166.761
(732) YKK CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 166.763
(732) Háló György, Debrecen (HU)

(111) 166.764
(732) Háló György, Debrecen (HU)

(111) 166.833
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 166.866
(732) SCHAEFFLER KOREA CORPORATION, Changwon-si,

Kyungsangnam-do (KR)

(111) 166.904
(732) NOVARTIS AG., Basel (CH)
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(111) 166.956
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(111) 166.963
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 166.992
(732) Stepstone ASA, Oslo (NO)

(111) 167.098
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 167.132
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 167.235
(732) Perusahaan Otomobil Nasional SDN. BHD., Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan (MY)

(111) 167.242
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban

bejegyett cég), New York, New York (US)

(111) 167.423
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)

(111) 167.470
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)

(111) 167.592
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban

bejegyett cég), New York, New York (US)

(111) 167.913
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia (US)

(111) 167.921
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia (US)

(111) 168.100
(732) Sava Tires d.o.o., Kranj (SL)

(111) 168.232
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 168.240
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 168.503
(732) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)

(111) 168.539
(732) KRAVTEX Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(111) 168.581
(732) ASYS GmbH., Dornstadt (DE)

(111) 168.584
(732) INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)

(111) 168.675
(732) TOMIL s.r.o., Vysoké Myto (CZ)

(111) 168.676
(732) TOMIL s.r.o., Vysoké Myto (CZ)

(111) 169.066
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 169.160
(732) Paul Reber GmbH & Co. KG, Bad Reichenhall (DE)

(111) 169.162
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 169.297
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 169.580
(732) POLARIS INDUSTRIES INC., Medina, Minnesota (US)

(111) 169.584
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 169.660
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

(111) 170.056
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)

(111) 170.246
(732) KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági

Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 170.266
(732) NIWAR Trommeln- und Spulenbau GmbH., Siegen (DE)

(111) 170.268
(732) NIWAR Trommeln- und Spulenbau GmbH., Siegen (DE)

(111) 170.638
(732) dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld (DE)

(111) 170.788
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 171.101
(732) Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)

(111) 171.110
(732) Shiseido Company Ltd., Tokió (JP)
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(111) 171.124
(732) CommScope, Inc. Of North Carolina, Hickory, North

Carolina (US)

(111) 171.138
(732) Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Company, Markham,

Ontario (CA)

(111) 171.152
(732) SRS Labs, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),

Santa Ana, Kalifornia (US)

(111) 171.529
(732) Thrifty Rent-A-Car System, Inc. (Oklahoma államban

bejegyzett cég), Tulsa, Oklahoma (US)

(111) 172.545
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 173.012
(732) Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

(111) 174.344
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire

et conseil de surveillance), Viroflay (FR)

(111) 174.408
(732) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég),

Redmond, Washington (US)

(111) 174.497
(732) KONTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Ajka-Bakonygyepes (HU)

(111) 174.567
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire

et conseil de surveillance), Viroflay (FR)

(111) 175.314
(732) Márkus Tibor, Hatvan (HU);

Márkus Tiborné, Hatvan (HU)

(111) 176.631
(732) Ticketmaster Entertainment, Inc., West Hollywood (US)

(111) 190.460
(732) Roger Dillon, Dronfield, Sheffield (GB)

(111) 198.441
(732) Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co. KG,

Nürnberg (DE)

A rovat 260 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 116.651
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 121.479
(732) ÉLPAK Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

(111) 121.706
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 122.009
(732) MILACRON LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Ohio (US)

(111) 122.828
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg (DE)

(111) 123.455
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 123.861
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 124.484
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 124.502
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 126.524
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 126.612
(732) KB Alloys, LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett

cég), Reading, PA (US)

(111) 127.162
(732) KB Alloys, LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett

cég), Reading, PA (US)

(111) 128.998
(732) C&C IP SARL, Luxembourg (LU)

(111) 129.129
(732) 2ME HOLDING AG, Basel (CH)

(111) 129.844
(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY, Oakland,

California (US)

(111) 129.946
(732) Eaton Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 133.063
(732) Dres. Tittel GbR, Gräfelfing (DE)

(111) 133.408
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 134.233
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 135.226
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 136.795
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 136.906
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

(111) 136.909
(732) CommScope, Inc. Of North Carolina, Hickory,

North Carolina (US)

(111) 137.001
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 138.524
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 138.818
(732) Dres. Tittel GbR, Gräfelfing (DE)

(111) 139.341
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 140.898
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 144.695
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 144.955
(732) Kenguru Gold Zrt., Budapest (HU)

(111) 146.562
(732) SONNETI FASHIONS LIMITED, London (GB)

(111) 146.619
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)
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(111) 149.067
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 149.068
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 149.071
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 150.348
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 151.613
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 152.896
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 152.960
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 153.481
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 153.997
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 154.483
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 154.522
(732) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V., Eersel (NL)

(111) 154.524
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 154.536
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 154.551
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 154.752
(732) GE Industrial Belgium, Gent (BE)

(111) 154.753
(732) GE Industrial Belgium, Gent (BE)

(111) 156.312
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 156.937
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 157.730
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 157.753
(732) GE Industrial Belgium, Gent (BE)

(111) 158.626
(732) GE Industrial Belgium, Gent (BE)

(111) 159.423
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 159.669
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 160.715
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 161.252
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 162.475
(732) CA IB Értékpapír Rt. 1/3, Budapest (HU);

Invent Kft. 1/3, Budapest (HU);
Államadósság Kezelõ Központ Zrt. 1/3, Budapest (HU)

(111) 162.991
(732) Yan Zheng Biao 50%, Budapest (HU);

Balogh Gábor 25%, Budapest (HU);
Handja Rudolf 25%, Kanjiza (RS)

(111) 164.499
(732) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

(111) 165.138
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 165.236
(732) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa Spólka Akcyjna,

Pabianice (PL)

(111) 166.065
(732) IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

(111) 166.773
(732) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

(111) 168.435
(732) Tiszold Antal, Budapest (HU)

(111) 169.507
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 169.580
(732) POLARIS INDUSTRIES INC., Medina, Minnesota (US)

(111) 170.242
(732) Dean Spirit Limited, Tortola (VG)

(111) 171.124
(732) CommScope, Inc. Of North Carolina, Hickory,

North Carolina (US)
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(111) 171.656
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 173.118
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 173.708
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 173.710
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 174.392
(732) IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

(111) 174.865
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 175.480
(732) La Beauté International, Paris (FR)

(111) 175.587
(732) Raku Dmitrij, Budapest (HU)

(111) 176.631
(732) Ticketmaster Entertainment, Inc., West Hollywood (US)

(111) 177.481
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 177.617
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 177.618
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 178.770
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 179.499
(732) GOBERNADOR Investment S.A., Marbella (PA)

(111) 179.749
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 180.405
(732) Benesse Corporation, Kita-Ku, Okayama (JP)

(111) 180.478
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 181.091
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 182.477
(732) NUTREXPA, S.L., Barcelona (ES)

(111) 184.058
(732) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)

(111) 184.611
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 186.353
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 186.899
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 186.901
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 187.684
(732) Warner Chilcott Company, LLC, Fajardo, Puerto Rico (US)

(111) 188.127
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 188.634
(732) Montei Consulting Inc., Tortola (VG)

(111) 189.332
(732) Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

(111) 190.212
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 190.548
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 192.004
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 193.098
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

(111) 193.409
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 194.872
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 194.873
(732) Liu Xiao Qin, Budapest (HU)

(111) 195.781
(732) RONG XANH Kft., Budapest (HU)

(111) 196.748
(732) Kocsis Gábor, Gyõr (HU)

(111) 197.174
(732) AXA, Paris (FR)
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(111) 197.508
(732) AXA, Paris (FR)

(111) 197.509
(732) AXA, Paris (FR)

(111) 197.537
(732) AXA, Paris (FR)

(111) 198.329
(732) ELIT Cipõkészítõ Zrt., Budapest (HU)

A rovat 111 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 113.437
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

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

(111) 122.325
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)
(740) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 122.351
(732) Federal-Mogul Ignition Company, Southfield, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 129.651
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.652
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.660
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.754
(732) Britvic Soft Drinks Limited, Chelmsford, Essex (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 130.914
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles,

California (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 137.096
(732) Genentech Inc., San Francisco, Kalifornia (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 137.097
(732) Genentech Inc., San Francisco, Kalifornia (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 139.214
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 141.765
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 144.185
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.429
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 145.634
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 147.636
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 148.150
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 151.149
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 154.658
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 154.659
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 154.940
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 155.413
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 155.419
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 155.420
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest
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(111) 155.423
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 155.424
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 155.470
(732) Compagnie Gervais Danone S.A. , Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 158.449
(732) Genentech, Inc., South San Francisco (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.893
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 158.894
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 158.902
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.903
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.904
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.905
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.906
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.908
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.909
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.910
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.911
(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.912

(732) DISPOMEDICOR Zrt., Hajdúböszörmény (HU)

(740) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 161.667

(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

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

(111) 161.668

(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

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

(111) 161.682

(732) Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.935

(732) Global Esprit Inc., Taipei Hsien (TW)

(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(111) 161.953

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),
Paris (FR)

(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 162.334

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),
Paris (FR)

(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 163.250

(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

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

(111) 164.920

(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,
Budapest

(111) 164.930

(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,
Budapest

(111) 164.931

(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,
Budapest

(111) 164.932

(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,
Budapest

M338

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.



(111) 165.994
(732) OMG, Inc., Agawam, Massachusetts (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 166.639
(732) Corel Corporation (Kanadában bejegyzett cég), Ottawa,

Ontario (CA)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.314
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 167.814
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 167.815
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 167.817
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 168.175
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.038
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.039
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.040
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.041
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.042
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.043
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.044
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 171.416
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 172.087
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 173.792
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 174.588
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 174.752
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 174.846
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 174.966
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 175.098
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 176.327
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 176.918
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 176.919
(732) Vodafone Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Petrásovits Judit jogtanácsos, Vodafone Magyarország Zrt.,

Budapest

(111) 177.443
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest
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(111) 177.560
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 178.755
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 179.259
(732) dr. Bodrogi Péter, Budapest (HU)
(740) Dr. Asbóth-dr.Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 179.437
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 179.722
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE société

anonyme(részvénytársaság), Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 180.125
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 180.647
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.648
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.654
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 181.270
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 183.398
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 183.446
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 183.447
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 184.515
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 185.000
(732) TeszVesz.hu Aukció Kft., Budapest (HU)
(740) Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 185.936
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 187.100
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.471
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 188.730
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 188.845
(732) Liu Jian, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(111) 189.029
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 189.030
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 189.031
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 189.032
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 189.543
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 189.952
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest
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(111) 192.104
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.113
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.711
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.718
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 195.342
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 195.343
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 195.344
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.361
(732) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

A rovat 112 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 113.437
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 122.325
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)

(111) 122.351
(732) Federal-Mogul Ignition Company, Southfield, Michigan (US)

(111) 129.651
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 129.652
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 129.660
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

(111) 129.754
(732) Britvic Soft Drinks Limited, Chelmsford, Essex (GB)

(111) 130.914
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles,

California (US)

(111) 137.096
(732) Genentech Inc., San Francisco, Kalifornia (US)

(111) 137.097
(732) Genentech Inc., San Francisco, Kalifornia (US)

(111) 139.214
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 141.765
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 144.185
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 144.429
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 145.634
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 147.636
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 148.150
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 151.149
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)

(111) 153.585
(732) BIROCHEM Kutatási, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 154.658
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 154.659
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 154.940
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)

(111) 155.413
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 155.419
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)
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(111) 155.420
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 155.423
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 155.424
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 155.470
(732) Compagnie Gervais Danone S.A. , Paris (FR)

(111) 158.449
(732) Genentech, Inc., South San Francisco (US)

(111) 158.893
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 158.894
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 159.141
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 161.506
(732) GO-YET Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 161.935
(732) Global Esprit Inc., Taipei Hsien (TW)

(111) 161.953
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 162.334
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A. (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 164.623
(732) NINIVE Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 164.920
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 164.930
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 164.931
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 164.932
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 165.994
(732) OMG, Inc., Agawam, Massachusetts (US)

(111) 166.639
(732) Corel Corporation (Kanadában bejegyzett cég), Ottawa,

Ontario (CA)

(111) 167.314
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)

(111) 167.364
(732) EAST WAY Kft., Budapest (HU)

(111) 167.814
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.815
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 167.817
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 168.175
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.038
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.039
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.040
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 171.041
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 171.042
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.043
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.044
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 171.416
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 172.087
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 173.792
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A., Paris (FR)

(111) 174.588
(732) V.R.A.M. Távközlési Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 174.752
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 174.966
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 175.098
(732) V.R.A.M. Távközlési Rt., Budapest (HU)

(111) 176.918
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 177.443
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)

(111) 177.560
(732) Compagnie Gervais Danone (société anonyme), Paris (FR)

(111) 178.755
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 179.437
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 179.722
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE société

anonyme(részvénytársaság), Paris (FR)

(111) 180.125
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 180.647
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 180.648
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 180.654
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 181.270
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 183.375
(732) HILLTOP Neszmély Szõlészeti Borászati Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 183.398
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 183.446
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 183.447
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 184.515
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)

(111) 185.126
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

(111) 185.936
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société Anonyme),

Paris (FR)

(111) 187.100
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 188.471
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)

(111) 188.730
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 189.029
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)

(111) 189.030
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)

(111) 189.031
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)

(111) 189.032
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)

(111) 189.543
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)

(111) 189.952
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)

(111) 190.089
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 190.091
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 192.104
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
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(111) 192.113
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.711
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 194.718
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 195.342
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 195.343
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 195.344
(732) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 197.401
(732) Multicard Mûanyagkártya-Gyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 199.361
(732) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU)

(111) 199.663
(732) Pharmacash Kft., Kimle (HU)

A rovat 102 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 113.927
(732) Pacific Market International, LLC, Seattle, Washington (US)

(111) 122.023
(732) Blue Diamond Growers, Sacramento (US)

(111) 122.115
(732) TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT,

Issy Les Moulineaux (FR)

(111) 122.196
(732) Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha (Nippon Steel Corporation),

Tokyo (JP)

(111) 122.553
(732) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Duluth, Georgia (US)

(111) 122.577
(732) Gerd Petrik, Ascona (CH)

(111) 122.783
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 122.792
(732) MERIAL LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Duluth, Georgia (US)

(111) 123.518
(732) Feinchemie Schwebda GmbH, Köln (DE)

(111) 126.902
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 129.423
(732) Haw Par Corporation Limited, Haw Par Techno Centre (SG)

(111) 129.590
(732) Béres Befektetési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 129.773
(732) Daicel Chemical Industries, Ltd., Osaka-shi, Osaka (JP)

(111) 130.459
(732) Lofthouse of Fleetwood Limited, Fleetwood, Lancs (GB)

(111) 131.980
(732) Henri Bendel, Inc., New York, New York (US)

(111) 132.023
(732) HILL’S PET NUTRITION, INC., Topeka, Kansas (US)

(111) 132.090
(732) ARCANDOR Aktiengesellschaft, Essen (DE)

(111) 132.152
(732) ARCANDOR Aktiengesellschaft, Essen (DE)

(111) 137.650
(732) Nina Footwear Corp., New York, New York (US)

(111) 142.749
(732) TRACON Budapest Kft., Tahitótfalu (HU)

(111) 145.634
(732) Stiefel Laboratories, Inc. ( Delaware államban bejegyzett cég ),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 146.267
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 149.818
(732) Stiefel Laboratories, Inc., Wilmington, Delaware (US)

(111) 156.747
(732) Nortel Networks Limited, Mississauga, Ontario (CA)

(111) 158.893
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
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(111) 158.894
(732) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 159.886
(732) Agria Játékok Nonprofit Kft., Eger (HU)

(111) 160.811
(732) Nortel Networks Limited, Mississauga, Ontario (CA)

(111) 161.284
(732) Olympus Corporation, Tokió (JP)

(111) 161.352
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,

Wien (AT)

(111) 161.503
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 161.645
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Lábatlan (HU)

(111) 161.682
(732) Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 162.977
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 163.523
(732) Három folyó Kft., Budapest (HU)

(111) 163.584
(732) Festékipari Kutató Kft., Budapest (HU)

(111) 163.633
(732) Locomotiv Travel Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)

(111) 164.092
(732) EURO-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

(111) 165.023
(732) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)

(111) 165.263
(732) SNOWFOX International Export-Import Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.266
(732) SNOWFOX International Export-Import Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.932
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 165.994
(732) OMG, Inc., Agawam, Massachusetts (US)

(111) 166.542
(732) TGI Friday’s of Minnesota, Inc. (Minnesota államban

bejegyzett cég), Carrollton, Texas (US)

(111) 166.595
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,

Wien (AT)

(111) 166.702
(732) Boyden World Corporation (New York államban bejegyzett

cég), Hawthorne, New York (US)

(111) 166.763
(732) Háló György, Debrecen (HU)

(111) 166.764
(732) Háló György, Debrecen (HU)

(111) 166.956
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(111) 169.297
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 169.584
(732) SCHERING-PLOUGH LTD. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne 6 (CH)

(111) 188.730
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 190.272
(732) ACL, Inc. (Illinois államban bejegyzett cég), Chicago,

Illinois (US)

(111) 194.620
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 194.628
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 194.756
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 194.757
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilmington, Delaware (US)

A rovat 57 db közlést tartalmaz.
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