
(210) M 04 02513 (220) 2004.06.01.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, Budapest

(541) Magyar Telekom
(511) 9 Villamos elektronikus, optikai távközlési készülékek, be-

rendezések, analóg és digitális távközlõ berendezések, hangfrek-
venciás elõfizetõi vonalak és berendezések, csatlakozók, közpon-
tok, alközpontok, végberendezések, rádiótelefon rendszerek, vil-
lamos optikai, átviteli kábelek, rádió, televízió, multimédiás ké-
szülékek és berendezések, adó-vevõk, digitális jeladók; mágnes-
kártyák, telefonkártya, számítógép szoftverek, számítógépek,
részegységek és alkatrészek számítógépekhez, elketronikus játé-
kok.

16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógép progra-
mok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevzetesen hírlevelek, jegy-
zékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szó-
rakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok, irodaszerek, oktatási anyagok.

35 Reklámozás, reklám- és hírdetõügynökség, hirdetési szol-
gáltatások, interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése.

36 Betéti kártya, készpénzkártya, telefonkártya kibocsátás és
ezzel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgálta-
tások, bankinformációs szolgáltatások.

38 Hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek, adatok,
hang és video elektronikus továbbítása, televízió és kábeltelevízió
mûsoradás, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvite, hír-
anyag továbbítása, Internet szolgáltatás, telefon, telefax digitális
információ szolgáltatás távközlési ügyekben.

41 Oktatás; szórakoztató és oktató szolgáltatások, sport infor-
mációs szolgáltatások, rádiós, televíziós multimédiás szolgálta-
tás.

42 Adattárolás, adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálozaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítá-
sa, terjesztése interneten kersztül, számítógépi szoftver tervezése.

(210) M 04 04058 (220) 2004.10.04.
(731) Haas György, Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SIRATÓSZOBA
(511) 9 CD-ROM.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, online elér-
hetõ elektronikus publikációk.

44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszi-
chológus szolgáltatásai, szülésznõk szolgáltatásai.

45 Gyászszertartások, temetés.

(210) M 05 03776 (220) 2005.11.28.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter ügyvéd, Zsoldos Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) 1. CSATORNA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04240 (220) 2007.12.20.
(731) Nagy Tamás, Budapest (HU)

(541) DOBÓS-TORTA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00485 (220) 2009.02.24.
(731) Fapadoskönyv.hu Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba, különösen könyvek, folyóiratok,
egyéb nyomdaipari és nyomtatott termékek; könyvkötészeti
anyagok, jármûvekkel és utazással kapcsolatos kiadványok kivé-
telével.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek jármûvekkel és utazás-
sal kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

38 Információs szolgáltatások, különösen letölthetõ és nyom-
tatható szövegek, képek szolgáltatása távközlési eszközök, vala-
mint számítógép terminálok közötti összeköttetések útján, globá-
lis hálózatokon, interneten keresztül, jármûvekkel és utazással
kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

41 Nevelés, szakmai képzés és egyéb kulturális tevékenységek,
képzõmûvészeti és irodalmi alkotások bemutatása kulturális vagy
oktatási célból; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés, jármûvekkel
és utazással kapcsolatos szolgáltatások kivételével.

(210) M 09 02187 (220) 2009.07.24.
(731) Kultindex Nonprofit Kft., Budapest 15 (HU)

(541) Kultindex
(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.

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

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

(210) M 09 02229 (220) 2009.07.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) MAMA
(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).

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

(210) M 09 02463 (220) 2009.08.27.
(731) Jan Kennis, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) Euromania
(511) 16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újsá-

gok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az inter-
netrõl on-line módon szolgáltatható, információk nyújtása.

41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiál-
lítás, programok, rendezvények szervezése.

(210) M 09 02464 (220) 2009.08.27.
(731) Jan Kennis, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) Europe Mania
(511) 16 Nyomtatványok, plakátok, poszterek, prospektusok, újsá-

gok.

35 Hirdetési és promóciós anyagok terjesztése, amely az inter-
netrõl on-line módon szolgáltatható, információk nyújtása.

41 Szórakoztatási, kulturális tevékenység, kulturális célú kiál-
lítás, programok, rendezvények szervezése.

(210) M 09 03084 (220) 2010.02.09.
(731) Mirázs Média Kft., Kecskemét (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.

(210) M 09 03171 (220) 2009.11.02.
(731) Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) VODKOWSKAYA
(511) 33 Vodka.

(210) M 09 03465 (220) 2009.11.26.
(731) Lengyel Krisztián, Tass (HU)
(740) dr. Juhász Péter Pál ügyvéd, Budapest

(541) Pizza City
(511) 43 Vendéglátóipar, éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, önki-

szolgáló éttermek.

(210) M 09 03501 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) BONÉRIA
(511) 33 Bor.

(210) M 09 03672 (220) 2009.12.16.
(731) CAR-INside Ipari és Kereskedelmi Kft., Jánosháza (HU)
(740) dr. Szabó László, Szabó Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 03741 (220) 2010.02.12.
(731) Meinrad, Odermatt, Zürich (CH)
(740) Tombor János, Budapest

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmémyek, állattápszerek.

28 Állatjátékok, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

31 Állateledel, tápanyagok állatok részére, rágófa, mezõgazda-
sági melléktermékek állati fogyasztása, istállótakarmány állatok-
nak.

(210) M 09 03748 (220) 2009.12.28.
(731) Organica Környezettechnológiák Zrt., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Akvapolus
(511) 42 Mérnöki, különösen építõ- és épületgépész-mérnöki szol-

gáltatások, elsõsorban a szennyvíztisztítás területén, ideértve a
tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenysége-
ket; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
mok kölcsönzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés mások számára; szakvélemények adása (mérnöki mun-
kákkal kapcsolatban) mások számára; építési tevékenység, építé-
szeti konzultációk.
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(210) M 10 00039 (220) 2010.01.11.
(731) Ombrello Média Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Internet a mi játszóterünk
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00047 (220) 2010.01.12.
(731) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MUSICSTAR
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmé-

nyek; kölnik, kölnivizek, testpermetek; bõrápoló olajok, krémek
és oldatok; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti és
utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és tusolókézsítmények;
hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyes használatra;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó tolalettkészítmények.

(210) M 10 00051 (220) 2010.01.13.
(731) Pompette Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító berendezések és készülékek; világító berendezés.

(210) M 10 00057 (220) 2010.01.11.
(731) EUROHÁZ-INFO Kft., Kecskemét (HU)

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00083 (220) 2010.01.15.
(731) Arany Gábor, Mezõhék (HU)

(546)

(511) 7 Nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszköz, etetõgép ha-
szonállatok részére; automata, nyomásszabályozott méhetetõ, ita-
tó rendszer.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, ezen belül különösen:
nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök, etetõgép ha-
szonállatok részére, és automata, nyomásszabályozott méhetetõ
és itató rendszer kereskedelme.

37 Szerelési szolgáltatás; automata, nyomásszabályozott mé-
hetetõ, itató rendszer szerelése, és javítása.

(210) M 10 00119 (220) 2010.01.18.
(731) Gastronet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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; értesítések (papíráruk); jegyek; ragasztószalagok pa-
píripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék (papíripa-
ri); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; cí-
merpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra (papírból
vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag buborékle-
mezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból
vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló anyagok (kar-
tonból vagy papírból); mûanyagfóliák csomagolásra; szalvéták
papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk papírból; papírtö-
rülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó alátétek; elõkék
(csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; zász-
lók (papírból).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.

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 ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú-); nádcukor szirup.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás; házhozszál-
lítás megrendelés alapján.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése.
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(210) M 10 00136 (220) 2010.01.19.
(731) IC Magyarország Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) THERMOS
(511) 35 Kártyával, illetve kártya nélküli törzsvásárlói programmal

kapcsolatos imázsépítõ vásárlási kedvet fokozó marketing tevé-
kenység és az ezekhez szükséges mûködtetési és támogatói szol-
gáltatások.

(210) M 10 00137 (220) 2010.01.19.
(731) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Papíripari termékek higiéniai és háztartási célokra, valamint
ezek csomagolására szolgáló mûanyagok, fóliák.

(210) M 10 00156 (220) 2010.01.20.
(731) Beacon International Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes Róbert, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A TV ÜGYVÉDJE
(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 00163 (220) 2010.01.21.
(731) Sauska & Társa Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00170 (220) 2010.01.21.
(731) Viala Kft., Budapest (HU)

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00194 (220) 2010.01.25.
(731) Gyõri Szabolcs, Mátraszõlõs (HU)
(740) dr. Kanyó Roland Richárd, Budapest

(541) BEAUTY BOUTIQUE
(511) 41 Szórakoztatás (szórakozató szolgáltatások); filmek, rádió-

és televízió mûsorok, video- és hangfelvételek készítése, felvétele
és terjesztése; felvételi stúdió szolgáltatások; élõ elõadások össze-
állítása/rendezése és bemutatása; kiadói szolgáltatások; színpadi,
képernyõs, televíziós és rádiós szórakoztató szolgáltatások;
show-mûsor készítés/rendezés; koncert-, fesztivál-, fellépési és
éjszakai mulatói szórakoztatási szolgáltatások; élõ elõadások,
színpadi mûsorok, színházi alkotások, vetélkedõk versenyek, tán-
cok, party-k és a közönség részvételével zajló események szerve-
zése és lebonyolítása; diszkók szolgáltatásai; kaszinói szolgálta-
tások; szépségversenyek szervezése és lebonyolítása; nyomtatott
és elektronikus kiadványok kiadása; szórakoztató és oktatási
show-mûsorok, kiállítások, bemutatók, konferenciák és verse-
nyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakozatáshoz
kapcsolódó információs szolgáltatások.

(210) M 10 00225 (220) 2010.01.27.
(731) A.Incze Kft., Diósd (HU)
(740) Tus-Dzsurbán Ágnes, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportolási lehetõség biztosítása, sportrendezvé-
nyek szervezése, sporthoz kapcsolódó kulturális rendezvények
szervezése.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(210) M 10 00301 (220) 2010.02.03.
(731) AC&IP Control Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek, munkaállomások, digitális audio lejátszók,
digitális video lejátszók, számítógép perifériák; hordozható szá-
mítógépek, kézi személyi számítógépek, digitális személyi segé-
dek, telefonok, rádiótelefonok, személyi hívók, vezeték nélküli
elektronikus levelezõ (e-mail) eszközök, számítógép termékek,
számítógépes szoftver; a felsorolt termékek tartozékai, részei és
szerelvényei, valamint számítógépes hardver, nevezetesen jegy-
zetfüzet (notebook) számítógépek, asztali számítógépek pro-
fesszionális munkaállomások, vékony kliensgépek, monitorok,
projektorok, nyomtatók, szkennerek és perifériák; szoftver, a fel-
sorolt termékek tartozékai, részei és szerelvényei; számítógépek,
modemek, cellás modemek, személyi hívók, digitális személyi
titkárok, cellatelefonok, vezeték nélküli és vezetékes terminálok,
számítógépes hálózatokhoz való hozzáféréshez, eszközök számí-
tógépes világhálón való hozzáféréshez.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások digitális szórakoztató tar-
talmak, különösen zene-, hangjáték, film, kép- és/vagy számító-
gépes játékfájlok kínálatának formájában, internetrõl és/vagy más
elektronikus kommunikációs hálózatokból való letöltéshez; az in-
terneten és/vagy más elektronikus kommunikációs hálózatban ta-
lálható információk, weboldalak és források megkeresése és le-
kérdezése mások számára; jegyzékek készítése zene-, hangjáték,
film, kép- és/vagy számítógépes játékfájlok megtalálásában törté-
nõ használathoz, az interneten és/vagy más elektronikus kommu-
nikációs hálózatban.

38 Telekommunikációk; telefonkészülékek.
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(210) M 10 00336 (220) 2005.01.28.
(731) INQPHARM EUROPE LIMITED, Hitchin (GB)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIPOSINOL
(511) 5 Gyógyászati készítmények súlykontrollhoz és elhízás keze-

lésére.

(210) M 10 00339 (220) 2010.02.05.
(731) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a Sziget bankja
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 10 00345 (220) 2010.02.08.
(731) Kiss László, Mórahalom (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) HÓFEHÉRKE
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 10 00347 (220) 2010.02.08.
(731) QUAESTIO Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok)
bérlete.

43 Motelek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

(210) M 10 00367 (220) 2010.02.09.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(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.

(210) M 10 00383 (220) 2010.02.10.
(731) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIPED
(511) 3 Kozmetikai krémek; kozmetikai bõrápoló szerek; izzadás-

gátló piperecikkek.

(210) M 10 00384 (220) 2010.02.10.
(731) SOLITEINT Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIFRESH
(511) 3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; kozmeti-

kai szerek; sminkeltávolító termékek.

(210) M 10 00395 (220) 2010.02.11.
(731) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Keresztesi Tímea jogtanácsos, Zalaegerszeg

(541) Aquacity
(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdõ, kemping; szabadidõs,

wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális rendez-
vények, szimpóziumok, konferenciák, show mûsorok szervezése.

43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállás-
adás.

(210) M 10 00401 (220) 2010.02.11.
(731) Tóth István, Debrecen (HU);

Balázs István József, Gyömrõ (HU);
Fekete Gábor, Budapest (HU)

(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 9 Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; számítógép billentyûzetek;számítógép memóriák; számító-
gép programok [letölthetõ];számítógépek; számítógépes játék-
programok; számítógépperifériák; számítógépprogramok, rögzí-
tett.

(210) M 10 00405 (220) 2010.02.11.
(731) Discover Financial Services, Riverwoods (US)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, beleérteve hitelkártya szolgáltatá-
sok és bankkártya (debit card) szolgáltatások; hitelkártyák és
bankkártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek;
elõrefizetett kártyák kibocsátása; érték érmék, tokenek kibocsátá-
sa; pénzváltás; elektronikus hitel és tartozási tranzakciók; hitel-
kártya alapú készpénz visszatérítés és készpénz pótlás; elektroni-
kus készpénz tranzakciók; ATM bank szolgáltatások; csekk iga-
zolás; készpénz és kiegyenlítési szolgáltatások; elektronikus fize-
tési feldolgozási szolgáltatások; hitelkártya és fizetési tranzakci-
ók engedélyezési és igazolási szolgáltatások; bank szolgáltatások;
számla fizetési és bemutatási szolgáltatások; online fizetési szol-
gáltatások elektronikus eszközökön keresztül globális számító-
gép hálózaton át, pénzügyi információ adása, beleértve hitelkár-
tya és bankkártya jelentések és pénzügyi bejegyzések menedzs-
mentje; elektronikus pénz átutalási szolgáltatások; hitel menedzs-
ment szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése globális
számítógép hálózaton át.
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(210) M 10 00427 (220) 2010.02.15.
(731) EuroItal Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Jankura János szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(210) M 10 00467 (220) 2010.02.15.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ALPHADERM
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(210) M 10 00481 (220) 2010.02.16.
(731) GRABOPLAST Padlógyártó Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Burkolólapok nem fémbõl, burkolólemezek nem fémbõl,
padlóburkoló mozaiklapok nem fémbõl, padlók nem fémbõl, par-
kettafák, parketták.

27 Linóleum, padló-burkolatok, pvc-padlóburkolatok.

(210) M 10 00485 (220) 2010.02.16.
(731) Gyõri Bernadett, Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 25 Egyenruhák; felsõruházat; fürdõruhák; ingek; ingelõk, ing-
blúzok; kabátok; nyakkendõk, pólók.

(210) M 10 00489 (220) 2010.02.16.
(731) Varga Ferenc, Lövõ (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 10 00490 (220) 2010.02.16.
(731) Varga Ferenc, Lövõ (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-

nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

(210) M 10 00507 (220) 2010.02.17.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 10 00532 (220) 2010.02.17.
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Betegeknek és orvosoknak a gyógyszerészeti készímények-
rõl való informálására szolgáló DVDk és nyomtatott anyagok.

35 Kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti
készítményekkel kapcsolatos betegápolói és telefonközponti
szolgáltatások.
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41 Oktatói szolgáltatások, nevezetesen, gyógyszerészeti ké-
szítményekkel kapcsolatosan az internetes oldalakon megjelenõ
információk.

(210) M 10 00534 (220) 2010.02.18.
(731) Ranyák György, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(546)

(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mû-
ködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(210) M 10 00535 (220) 2010.02.18.
(731) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József, 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).

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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.

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.

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

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

(210) M 10 00556 (220) 2010.02.19.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.,

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

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) GLASCOCELL
(511) 17 Szigetelõanyagok, valamint habosított polisztirolból ké-

szült termékek; üveggyapot szigetelési célokra; nedvesség elleni
szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõlemezek; továbbá lapok,
lemezek és tömbök.

19 Építõanyagok nem fémbõl; építõpanelek nem fémbõl; to-
vábbá bevonatok; habarcsok építési célokra.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámpozás és marke-
ting, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise rendszerek mû-
ködtetése.

(210) M 10 00581 (220) 2010.02.22.
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne „POLFA” Spólka

Akcyjna, Warsawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NYLOSED
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 10 00587 (220) 2010.02.23.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor, Budapest

(541) A férjem védelmében
(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 10 00596 (220) 2010.02.23.
(731) Papp Szabolcs, Töltéstava (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

M481

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



38 Távközlés.

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

(210) M 10 00597 (220) 2010.02.21.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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.

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

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; készételek készí-
tése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes szállásadás.

(210) M 10 00598 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ZENEKINCS FOGLALKOZÁS
(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.

(210) M 10 00599 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ZENEKINCS KONCEPCIÓ
(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.

(210) M 10 00600 (220) 2010.02.24.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00606 (220) 2010.02.24.
(731) MediaSales Kft., Budapest (HU)
(740) Szerafin Anna-MediaSales Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-
se; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi információs ügynök-
ségek; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; out-
sourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtat-
ványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetõi ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés;
szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás.
38 Fórumok biztosítása interneten; hirügynökségek.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; fogadások tervezése (szó-
rakoztatás); gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolí-
tása; levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás.

(210) M 10 00608 (220) 2010.02.24.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ÁGI
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-

kivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpa-
kivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradi-
csomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsa-
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vas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).

(210) M 10 00609 (220) 2010.02.24.
(731) Lávamester 2005 Kft., Kiskunhalas (HU)
(740) Komlósné dr. Fekete Anikó, Kiskunhalas

(541) LÁVAKÖVI PIZZÉRIA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek (pl. TV. rádió, sajtó).

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00615 (220) 2010.02.24.
(731) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIMMUNE
(511) 5 Orvosságok és gyógyszerészeti készítmények állatok szá-

mára.

(210) M 10 00616 (220) 2010.02.24.
(731) Akzo Nobel Coatings International B. V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SUPRALUX ÉVSZAKOK
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, higítók, színezékek, melyek a fes-

tékek, kencék és lakkok adalékai; rozsdagátló és fakonzerváló
szerek; festék alapozó készítmények; fapácok.

(210) M 10 00620 (220) 2010.02.24.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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.

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

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes ipari cikkek, áru-
sítása, mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezés); szolgáltatások; készételek készí-
tése, csomagolása és házhoz szállítása; ideiglenes szállásadás.

(210) M 10 00621 (220) 2010.02.25.
(731) Macpherson Golf Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Sportfelszerelések kölcsönzése, a jármûvek kivételével;
sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, sport oktatás, golf oktatás.

(210) M 10 00623 (220) 2010.02.25.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

(210) M 10 00624 (220) 2010.02.25.
(731) Gulyás József, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00627 (220) 2010.02.25.
(731) Balázs-Diák Taneszközgyártó és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kamarás Géza, Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó 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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00629 (220) 2010.02.25.
(731) Érczy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok.

(210) M 10 00666 (220) 2010.02.26.
(731) Scuderia Coppa Amici Klasszikus Sportautók Egyesülete,

Érd (HU)
(740) dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00675 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ÚJ ÁSZ
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00676 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ÁSZ HÍREK
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00677 (220) 2010.03.02.
(731) Stringonium Press Kft., Budapest (HU)

(541) ADU ÁSZ
(511) 16 Nyomdaipari termékek, napilap.

41 Napilapkiadás.

(210) M 10 00681 (220) 2010.03.02.
(731) Romics Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Attila Krisztián, Kovács Attila Krisztián Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) FÜVÉSZKERTI UROLÓGUS NAPOK-URO-
FARSANG

(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 10 00687 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi 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.

(210) M 10 00688 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Szempillák (ragasztók mû-rögzítésére); szempilla (kozme-
tikumok); mûszempillák; ceruzák (kozmetikai); szemöldök-koz-
metikumok, kozmetikai készletek; szemhéjfestékek; kozmetikai
kefék, szivacsok, krém felhordáshoz szükséges kozmetikai beren-
dezések.

8 Szempilla-bodorító csipeszek, ollók, elektromos vagy nem
elektromos szõrtelenítõ készülékek, szõrtelenítõ csipeszek, csipe-
szek, szempilla-csipeszek.

(210) M 10 00691 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása

(210) M 10 00692 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi 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.
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(210) M 10 00693 (220) 2010.03.03.
(731) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, lebo-
nyolítása.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek: oktatás, gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási
tárgyú információk, szakmai elõadások és szakmai versenyek
szervezése és lebonyolítása

(210) M 10 00696 (220) 2010.03.03.
(731) Yin Xiaoqun, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00709 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÜGYES VICC REJTVÉNYMAGAZIN
(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.

(210) M 10 00714 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HEVES MEGYEI HÍRLAP MOZAIK
(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.

(210) M 10 00716 (220) 2010.03.04.
(731) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG
(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.

(210) M 10 00726 (220) 2010.03.04.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, 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.

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.

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 10 00727 (220) 2010.03.04.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, 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.

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.

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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).

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

(210) M 10 00752 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO START
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00753 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO STORE
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00754 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO STAR
(511) 5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-

gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások.

(210) M 10 00756 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NATURSTAR
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások.

(210) M 10 00757 (220) 2010.03.08.
(731) Sotex Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) DIAVITAL
(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.

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

(210) M 10 00758 (220) 2010.03.08.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) CaVital WRC
(511) 21 Kozmetikai eszközök.
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(210) M 10 00762 (220) 2010.03.08.
(731) dr. Kruppa József, Kisvárda (HU);

Kruppa-Mag Kft., Kisvárda (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és vetõmagok.

42 Tudományos szolgáltatások és kutatói tevékenység, bioló-
giai (agrár) kutatás.

(210) M 10 00769 (220) 2010.03.09.
(731) TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Azfeszt Zenei Fesztivál
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 10 00782 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) WRF6
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00785 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) CryoTyte RF
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00787 (220) 2010.03.09.
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUMITOMO
(511) 12 Abroncsok szárazföldi jármûvekhez; abroncsok kétkerekû

motoros jármûvekhez.

(210) M 10 00788 (220) 2010.03.09.
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Kobe-shi, Hyogo (JP)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncsok szárazföldi jármûvekhez; abroncsok kétkerekû
motoros jármûvekhez.

(210) M 10 00789 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) FocuSonic
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00790 (220) 2010.03.09.
(731) Dr. Derm Equipment Kozmetikai Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Tuza Béla, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) HeptaFlower RF
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 10 00792 (220) 2008.10.23.
(731) L’OREAL Société Anonyme, Paris, France (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HIGH HEELS
(511) 3 Parfümök, kölnivizek; nem gyógyászati célra alkalmazott

tusfürdõk és fürdõsók; szappanok; dezodorok; kozmetikai cikkek,
nevezetesen krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek arcra, test-
re és kézre; napozótejek, -gélek és -olajok, valamint napozás utáni
készítmények (kozmetikumok); arckikészítéshez alkalmazott
szerek; samponok; gélek, habok és balzsamok aeroszolos formá-
ban hajformázásra és hajápolásra; hajlakkok; hajszinezõ és szõkí-
tõ készítmények; tartós hullám készítõ és göndörítõ készítmé-
nyek; illó olajok.

(210) M 10 00799 (220) 2010.03.10.
(731) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

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.

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

(210) M 10 00807 (220) 2010.03.10.
(731) Alfaképzõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás; oktatás, képzés, továbbképzés;
képzési tematikák kidolgozása; képzések, tanfolyamok szervezé-
se és lebonyolítása; képzési, oktatási, tanfolyami segédanyagok,
tanmenetek, tesztek, kiértékelõ módszerek összeállítása és ren-
delkezésre bocsátása mások számára; internetes oktatás, képzés,
továbbképzés anyagainak és módszereinek kidolgozása és rendel-
kezésre bocsátása mások számára.
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(210) M 10 00815 (220) 2010.03.11.
(731) Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

(546)

(511) 21 Asztali késtartók, asztalnemû, edények, fajanszedények, fa-
zekasáruk, fõzõedények, háztartási eszközök, szûrõk, kaspók, ká-
véskészletek, kerámiák háztartási használatra, konyhai edény-
készletek, merõkanalak, kristályok, üvegáruk, opálüveg, porcelá-
nok salátástálak, serpenyõk, tányérok, teaskannák, vázák.

(210) M 10 00818 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, 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.

(210) M 10 00819 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, Budapest

(546)

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

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

(210) M 10 00820 (220) 2010.03.11.
(731) Motor-Presse Budapest Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marjai Attila, 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.

(210) M 10 00849 (220) 2010.03.12.
(731) TÉR-KAPCSOLAT Alapítvány, Nyírbátor (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00868 (220) 2010.03.16.
(731) HUA BAO Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00869 (220) 2010.03.16.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) FLUMIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 10 00870 (220) 2010.03.16.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COLDAMIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 10 00889 (220) 2010.03.17.
(731) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest

(541) eKupak
(511) 9 Elektronikus jeladók, antennák, hang- és jelátviteli készülé-

kek, telefonkészülékek, hordozható telefonok, mobil telefonok,
rádiótelefon készülékek, videotelefonok, videokamerák, kézi
adóvevõk, rádiók jármûvekbe, távadók, transzmitterek (távköz-
lés) elektromos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztó-
készülékek, riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ
berendezések, tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, in-
dikátorok, jelzõk (villamosság), biztonsági felszerelések, bizton-
sági készülékek a vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készü-
lékek jelek távirányítására, ipari mûveletek távirányítására szol-
gáló elektromos berendezések, távirányító készülékek, távmeg-
szakítók, távkapcsolók, elektronikus jeladók, elektromos fel-
ügyeleti mûszerek, televíziós készülékek, csatlakozó dobozok
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(villamosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, köté-
sek (elektromos), informatikai csatolók, interfészek (informati-
ka), számítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scan-
nerek, optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és
eszközök, detektorok, megfigyelõ mûszerek, mennyiségjelzõk,
nyomásjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mé-
rõmûszerek, számlálók vízállásjelzõk, diagnosztikai készülékek
nem gyógyászati használatra, komparátorok, idõregisztráló ké-
szülékek, hajózási készülékek és mûszerek, hajózási jelzõberen-
dezések, mentõkészülékek és felszerelések, navigációs berende-
zések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), navigációs eszkö-
zök, védõeszközök személyek balesetvédelmére, akusztikus ri-
asztók, akusztikus csatolók, berregõk, fény- vagy mechanikai jel-
zõkészülékek, világító vagy mechanikus jelzõberendezések, vil-
logók (fényjelek), elektromos és egyéb jelzõcsengõk, jelzõlám-
pák, detektorok, lézerek nem orvosi használatra, felügyeleti elekt-
romos mûszerek, betörés és lopás elleni jelzõkészülékek, betörés
és lopás megelõzésére szolgáló elektromos berendezések, lopás
elleni védõ tokok és tartók, riasztó eszközök, ellenõrzõ-berende-
zések és készülékek, világító vagy mechanikus jelzõberendezé-
sek, mágnesek, mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakár-
tyák, intelligens mikrokártyák, személyhívók, beléptetõ rendsze-
rek, mágneses kódolók, vonalkód leolvasók informatikai olvasó-
egységek, optikai letapogató egységek, mágneses adathordozók,
vevõkészülékek (audio-, video-), adatfeldolgozó készülékek és
számítógépek, letölthetõ és rögzített számítógépprogramok,
elektromos zárak, bekapcsolók, zárókapcsolók elektromos akku-
mulátorok, akkumulátortöltõk, automatikus idõkapcsolók, eszkö-
zök üzemanyag tárolók fedélnyitásának értékelésére, üzem-
anyaglopás ellen védõ készülékek, üzemanyag tároló tartály záró-
tetõk.
37 Betörés elleni riasztók, riasztóberendezések, üzemanyag tá-
rolók fedélnyitásának értékelésére alkalmas eszközök, üzem-
anyaglopás ellen védõ készülékek, üzemanyag tároló tartály zá-
ró-tetõk felszerelése, karbantartása és javítása; elektromos beren-
dezések felszerelése, karbantartása és javítása; lopás elleni riasz-
tók felszerelése, karbantartása és javítása; távbeszélõ készülékek
üzembe helyezése és javítása.

(210) M 10 00902 (220) 2010.03.18.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(541) SUHANCOS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(210) M 10 00919 (220) 2010.03.19.
(731) BATZ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; lábbelik, ezek kiegészítõi; kalapáruk.

(210) M 10 00920 (220) 2010.03.19.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 10 00929 (220) 2010.03.22.
(731) Karabacak Celalettin, Budapest (HU);

Lekrinszki István, Csongrád (HU)
(740) dr. Roczkó Zita, Budapest

(541) SWEET CORN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00938 (220) 2005.02.28.
(731) Petroleo Brasileiro S/A-Petrobras, Rio de Janeiro, R.J. (BR)
(740) Simándi Bird & Bird, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00952 (220) 2010.03.23.
(731) Gradix Kft., Budapest (HU)

(541) WATTGUARD
(511) 9 Feszültségszabályozó készülékek; elektromos energia veze-

tésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

(210) M 10 00967 (220) 2010.03.24.
(731) iSmile Communications Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 10 00968 (220) 2010.03.24.
(731) Envex Kft., Pannonhalma (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(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, mely felsorolt termékek ökológiai termelés-
bõl származó élelmiszerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég,
mely felsorolt termékek ökológiai termelésbõl származó élelmi-
szerek.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények; maláta, mely
felsorolt termékek ökológiai termelésbõl származó élelmiszerek.

35 Áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszer-áruházi
kiskereskedelmi szolgáltatások, rendelési szolgáltatások, kis- és
nagykereskedelmi szolgáltatások, Internetes online kereskede-
lem, más telekommunkikációs rendszerekben történõ reklámozás
és kereskedelem; beszerzõi szolgáltatások, irodai munkák és ad-
minisztráció, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése;
mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek
szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy meg-
felelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

(210) M 10 00982 (220) 2010.03.25.
(731) Manager Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00994 (220) 2010.03.26.
(731) Makrotex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WPOWER
(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.

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 10 01004 (220) 2010.03.26.
(731) „Kelet-Agro” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Társa” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 10 01009 (220) 2010.03.29.
(731) Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)
(740) dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KRINNER
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 01010 (220) 2010.03.29.
(731) Berecz Zsuzsanna, Isaszeg (HU)
(740) dr. Horváth Z. Péter, Dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KRINNER Hungary
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 01058 (220) 2010.04.01.
(731) Laki Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Zsámbék

(546)

(511) 38 Távközlés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; rádió-
adás; üzenetek és képek továbbítása, digitális képfelvételezés.

(210) M 10 01065 (220) 2010.04.02.
(731) Mûszaki Iroda Bt., Budapest (HU);

Dandelion Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) EHSPA
(511) 42 Környezetvédelmi kutatás, minõségellenõrzés, mûszaki ku-

tatás, mûszaki szakértõi tevékenység.

(210) M 10 01066 (220) 2010.04.02.
(731) MVVK-Trió Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

M490

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; kéziszer-
számok hidraulikus rásegítéssel.

9 Villamos mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezé-
sek és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,
átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szol-
gáló készülékek és berendezések; kismegszakítók; csengõk; mág-
neskapcsolók; moduláris kontaktorok; relék; relé aljzatok; fi-re-
lék; motorvédõ kapcsolók; biztosító aljzatok és betétek; elosztó-
dobozok; csatlakozó szekrények; tokozott nyomógomb kapcso-
lók; fogyasztásmérõk; kapcsolóórák; idõkapcsolók; jelzõlámpák;
tápegységek; transzformátorok; sorozatkapcsok; érvéghüvelyek;
kábelsaruk; ipari kézikapcsolók; LED kijelzõ panelek.

11 Világítóberendezések; fényforrások; lámpatestek; csillárok.

(210) M 10 01090 (220) 2010.04.07.
(731) dr. Lakos László, Kõröstetétlen (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági termék.

5 Diétás, fogyasztó termék, tabletta/csepp alakban.

32 Ásványvíz (palackozott).

(210) M 10 01134 (220) 2010.04.08.
(731) Mirelite Mirsa Zrt., Albertirsa (HU)
(740) dr. Horváth Géza, Horváth & Kecskeméti Ügyvédi Iroda,

Aliroda, Cegléd

(541) MIRELITE MIRSA
(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.

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

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 10 01155 (220) 2010.04.12.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) SAMSUNG CHAMP
(511) 9 Mobiltelefonok.

(210) M 10 01196 (220) 2010.04.14.
(731) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisville, Ky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos italok; beleértve a 33. nemzetközi osztályba tar-
tozó desztillált szeszes italok.

(210) M 10 01197 (220) 2010.04.14.
(731) Southern Comfort Properties, Inc. (Kalifornia - USA állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Suit 528 San Rafael,
CA (US)

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

(546)

(511) 33 Alkoholos italok; beleértve desztillált szeszes italok.

(210) M 10 01203 (220) 2010.04.15.
(731) Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
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tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01204 (220) 2010.04.15.
(731) dr. Fegyveres-Fiskál Gábor, Nagykovácsi (HU);

dr. Forgó Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01205 (220) 2010.04.15.
(731) Atrois Training & Consulting Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Konzultáció személyzeti kérdésekben; közvéleménykuta-
tás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci tanulmányok;
piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák
összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása;
titkársági szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

41 Filmgyártás; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; oktatás; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás;
szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Kutatás és fejlesztés mások részére; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; számítógép programok adatainak és
adatoknak átalakítása; számítógép programok installációja; szá-
mítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvédelmi szolgálta-
tások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rend-
szerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; szá-
mítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korsze-
rûsítése; web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 10 01369 (220) 2010.04.29.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 01370 (220) 2010.04.29.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

A rovat 137 db közlést tartalmaz.
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(111) 200.300 (151) 2010.06.14.
(210) M 10 01181 (220) 2010.04.13.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Fõtt zöldségek, fûszerolajak, vadhússal dúsított termékek,
zselék, lekvárok, hidegen és melegen tartósított növényi alapú
konzervek, savanyúságok.

30 Mustárok, mártások, fûszerporok, kenyér, kétszersült, pék-
sütemények, tészták, ecet, majonézek, zöldségkrémek, torma-
krém, öntetek, ételízesítõk.

31 Gyümölcsök és zöldségek.

32 Sörök, ásványvizek, szénsavas italok, szörpök.

35 Kereskedelmi ügyletek.

39 Szállítás és raktározás.

42 Vendéglátás.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 200.300
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(111) 197.083 (151) 2010.04.27.
(210) M 08 00117 (220) 2008.01.17.
(732) I love sushi Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hal (nem élõ); hal tartósított; halból készített ételek; halfilé;
halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; sózott hal;
szardínia; szárított zöldségek kivéve burgonya és burgonyából
készített termékek; tonhal; zöldségek, fõtt; zöldségek tartósított;
zöldségkonzervek; zöldségsaláták.

(111) 198.789 (151) 2009.10.29.
(210) M 08 03476 (220) 2008.10.20.
(732) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) FUMERRA
(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).

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.

(111) 199.723 (151) 2010.02.24.
(210) M 07 00997 (220) 2007.03.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 199.849 (151) 2010.03.10.
(210) M 08 01851 (220) 2008.06.03.
(732) Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 199.910 (151) 2010.03.23.
(210) M 09 01373 (220) 2009.05.08.
(732) SundayFitt Restaurants Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök, gyü-
mölcsszeletkék, apró.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, al-
koholmentes.
43 Vendéglátás, bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek,
büfék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

(111) 200.008 (151) 2010.03.31.
(210) M 08 03343 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) MEZOFORTE
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(111) 200.009 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01908 (220) 2009.06.30.
(732) Top Shoot Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 13 Sportlõszerek, vadászlõszerek, robbanóanyagok, tûzijáték-
szerek.

(111) 200.010 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01912 (220) 2009.06.30.
(732) Khell Food Kft., Budaörs (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, szendvics; pékárúk; szendvics bagettek; töltött
zsemle és más töltött vagy töltetlen pékárúk; tartósított, szárított,
fõzött, friss gyümölcsök és zöldségek; hús, hústermékek, kolbász-
áruk, baromfi, hal, vad és abból készített termékek; mártások; fû-
szerek; kötõanyagok; kevert masszák; emulgeátorok; sütõporok;
kovász; maltodexrtin; víz; keményítõ; keményítõ termékek hoz-
záadásával készült gabonakészítményekbõl álló termékek; édes-
tészta; tésztafélék; édességek; liszt; gabona félékbõl készült elõ-
készítmények; süteménymasszák; sütemények; kekszek; torták;
cukrászsütemények; szószok; fûszerek; zselék; lekvárok; gyü-
mölcslevek; saláták; tojások; tej és tej termékek; savanyúságok;
szárnyas készítmények; burgonya alapú snack ételek; kávé; tea;
kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; kávépótló szerek; fagylaltok;
jégkrém; méz; kakaó; vagy csokoládé alapú italok; kenyér; pala-
csinták, spagetti.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkohol men-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok;

M494

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I.



izotóniás italok; szörpök és más készítmények italokhoz; zöldség-
levek; szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok.

43 Szendvicsbárok; bárok; sörözõ; vendéglátás kávézóban; bá-
rok és sneck bárok; pubok; borbárok; éttermek; kávéházak; gyors-
éttermek; gyors ételt kiszolgáló üzletek; ételek, italok készítése és
szállítása; éttermek, bárok vendéglõk vezetésébõl álló tevékeny-
ség; ételek és üdítõ készítmények elosztásával kapcsolatos szol-
gáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások; ételek és italok szol-
gáltatásából álló tevékenység; élelmezés és vendéglátás területén
végzett tevékenység; catering; menzák.

(111) 200.011 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01716 (220) 2009.06.16.
(732) Shadowners Magyarország Motorosport Egyesület,

Örbottyán (HU)
(740) dr. Zorkóczy Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 200.012 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01904 (220) 2009.06.29.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.

43 Vendéglátás.

(111) 200.013 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01905 (220) 2009.06.29.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.
43 Vendéglátás.

(111) 200.014 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01919 (220) 2009.06.30.
(732) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illóolajok; fürdõ és zuhanyozó készítmények,
bõrápoló készítmények, bõrápoló olajok, krémek és oldatok; bo-
rotválkozó készítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; napvédõ és ön-
barnító készítmények; kozmetikai szerek; smink és smink eltávo-
lító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; hintõpor;
vatta, vatta rudacskák; kozmetikai lapok és kendõk; elõnedvesí-
tett vagy impregnált tisztító lapok, kendõk vagy törlõkendõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 200.015 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01906 (220) 2009.06.30.
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID

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

(541) GLU-ZON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antidiabetikus

termékek.

(111) 200.016 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01914 (220) 2009.06.30.
(732) HANKOOK TIRE CO., LTD., Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Légpumpák; légi jármûvek; csúszásgátló láncok; gumiab-
roncsok gépjármûvekhez, gépjármûvek, kerékpár kormányok;
gumiabroncsok kerékpárokhoz; kerékpárok; fékbetétek jármû-
vekhez; köpenyek pneumatikus gumiabroncsokhoz; üléshuzatok
jármûvekhez; huzatok gumiabroncsokhoz; huzatok jármûkere-
kekhez; kerékgumik motorkerékpárokhoz; ragasztós gumifoltok
belsõ tömlõk javításához; belsõ tömlõk kerékpárokhoz; belsõ
tömlõk motorkerékpárokhoz; belsõ tömlõk pneumatikus gumiab-
roncsokhoz; belsõ tömlõk jármûkerekekhez; belsõ tömlõk jármû
gumiabroncsokhoz; csomaghálók jármûvekhez; pneumatikus gu-
miabroncsok; javítókészletek belsõ tömlõkhöz; abroncsok jármû-
kerekekhez, nyeregborítások kerékpárokhoz; nyeregborítások
motorkerékpárokhoz, biztonsági övek jármûülésekhez fékszelvé-
nyek jármûvekhez; lengéscsillapítók jármûvekhez; síszállítók
gépkocsikhoz; szögek gumiabroncsokhoz; szegecsek gumiabron-
csokhoz; gumiabroncsok jármûkerekekhez; tömör gumiabron-
csok jármûkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok ujrafutózá-
sához; futófelületek hajtószíjas jármûvekhez, futófelületek trak-
tor típusú jármûvekhez; tömlõ nélküli gumiabroncsok kerékpá-
rokhoz; tömlõ nélküli gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; sze-
lepek jármûvek gumiabroncsaihoz; gumiabroncsok jármûvek ke-
rekeihez; jármû kerekek; villamos jármûvek; hajók; mozdonyok;
szélvédõ törlõk; szélvédõk.
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(111) 200.018 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01262 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(111) 200.020 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01263 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(111) 200.021 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01918 (220) 2009.06.30.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 200.022 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01260 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(111) 200.023 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02108 (220) 2009.07.16.
(732) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

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

Budapest

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

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

(111) 200.024 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02103 (220) 2009.07.16.
(732) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; konyha-, és fürdõszoba-
bútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén ak-
ril-lapból.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.025 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02111 (220) 2009.07.17.
(732) Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)
(740) Kóber Ferenc, Budapest

(541) Zeleus
(511) 33 Bor.

(111) 200.026 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02102 (220) 2009.07.16.
(732) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 200.027 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02106 (220) 2009.07.16.
(732) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

gyászati célokra.

(111) 200.028 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02105 (220) 2009.07.16.
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok, beleértve a páco-
kat, higítókat és szinezõ anyagokat, mint festékek, kencék és lak-
kok adalékanyagait; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

(111) 200.029 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02107 (220) 2009.07.16.
(732) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

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

Budapest

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

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

(111) 200.030 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02110 (220) 2009.07.17.
(732) FU DA LI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.031 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01248 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 200.032 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01249 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 200.033 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01259 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OTS
(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) 200.034 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01296 (220) 2009.04.30.
(732) Graboplast Padlógyártó zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRABO JIVE
(511) 19 Burkolólapok nem fémbõl, burkolólemezek nem fémbõl,

padlóburkoló mozaiklapok nem fémbõl, parkettafák, parketták.

(111) 200.035 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01509 (220) 2009.05.21.
(732) Reklámtaxi Fuvarközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) Szenttornyai Gergely Kristóf, Budapest

(546)

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

(111) 200.036 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01907 (220) 2009.06.30.
(732) Tyre-Trans Kft., Miskolc (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez, abroncsok jármûkerekek-
hez, abroncsszegek, belsõ gumiabroncstömlõk, csúszásgátlók jár-
mûabroncsokhoz, dísztárcsák (kerekekre), jármû gumiabroncsok,
jármûkerekek.

(111) 200.061 (151) 2010.04.07.
(210) M 09 02520 (220) 2009.09.03.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEGOSTAT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, kivéve

szemgyógyászati használatra.

(111) 200.122 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02960 (220) 2009.10.13.
(732) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 200.123 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02547 (220) 2009.09.07.

(541) Öreg Kerka Néptáncegyüttes
(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társas-

tánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai tá-
borok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szer-
vezése és rendezése; fesztiválok szervezése; élõ elõadások bemu-
tatása).
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(111) 200.124 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02550 (220) 2009.09.08.
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; különösen mûsoros videó kazetták, videó le-
mezek, rajzfilmek, mûsoros audió és oktató kazetták, szalagok és
kompakt lemezek (CD), DVD, oktató számítógép szoftverek,
CD-ROM-ok, osztálytermek számára adathordozót tartalmazó
oktató felszerelések filmszalagok, tanárok számára szolgáló okta-
tási vezérfonalak, képes szemléltetõ eszközök angol nyelvtanu-
lással vagy oktatással kapcsolatban.

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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, feladatlapok, levelezõlapok,
kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok),
újságok, naptárak, valamint nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak,
nyelvi munkafüzetek, oktatási reklámanyagok és minden egyéb
kiadvány angol nyelvtanulással vagy oktatással kapcsolatban.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen angol nyelvtanulással vagy ok-
tatással kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,
szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

(111) 200.125 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02555 (220) 2009.09.09.
(732) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, csúszdák [já-
tékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék
babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játék
automaták nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólag televí-
ziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, já-
tékok, játékszerek, készülékek elektronikus játékokhoz, amelyek
nem kizárólag tv vevõkészülékekkel mûködtethetõk, kirakós játé-
kok [puzzle], labdák labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek],
plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülõgé-
pek, siklóernyõk, táblajátékok, távirányítású játékjármûvek, teke,
kugli [játékok], építõjátékok, építõkockák [játékszerek], trükkös
játékok, rádió-távvezérlésû modellautók, modellmotorok, mo-
dellhelikopterek, modellhajók, modellrepülõk, modelltankok,

elektoromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), mûanyag ma-
kettek (ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték ki-
egészítõk gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok, játéksár-
kányok, mûanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa gyer-
mekjátékok.

(111) 200.126 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02556 (220) 2009.09.09.
(732) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek, célgömbök, irányzékok lõfegyverekhez, géppuskák,
gépfegyverek, gránátok, hangtompítók puskákhoz, irányzékok,
nem teleszkóposak, lõfegyverekhez, karabélytokok, légpiszto-
lyok [fegyverek] lõállványok, lõfegyverek, lövedékek [fegyve-
rek], puskacsövek, puskák [fegyverek], ravaszvédõ kengyelek
puskákhoz és karabélyokhoz, revolverek, tisztogató kefék lõfegy-
verekhez, töltények, tölténytöltõ készülékek, airsoft fegyverek,
airsoft puskák, airsoft karabélyok, airsoft revolverek, airsoft gép-
pisztolyok, airsoft géppuskák, fegyver céltávcsövek, airsoft fegy-
verek kiegészítõ alkatrészeik, airsoft lövedékek.

(111) 200.127 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02557 (220) 2009.09.09.
(732) Schuller András, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 200.128 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02755 (220) 2009.09.28.
(732) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLASSZ FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.
38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.
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(111) 200.129 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02757 (220) 2009.09.28.
(732) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLASS FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.
38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(111) 200.130 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02758 (220) 2009.09.28.
(732) Vision Pharma Kft., Tihany (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Arckikészítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süte-
ményekhez [illóolajok]; bõrkonzerváló szerek [kenõcsök]; dezo-
dorok személyes használatra; eszenciaolajok; fürdõsók nem gyó-
gyászati használatra; füstölõ készítmények [illatszerek]; gyógy-
szappanok; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek;
ionon [illatszergyártás]; izzadásgátló piperecikkek; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölnivíz; krémek bõrökhöz;
levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; ola-
jok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai
használatra; olajok tisztításra; samponok; szappanok; tisztítósze-
rek; virágkivonatok [illatszerek].
5 Dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fürdõsók;
gyógynövények; gyógyteák; olajok gyógyászati használatra.
31 Szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre;
virágok, élõ.

(111) 200.132 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02763 (220) 2003.08.29.
(732) Torrent Pharma GmbH, Nürnberg (DE)
(300) 30316069.1/05 2003.03.26. DE
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest

(541) TORRENT
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények, kivéve diure-

tikumokat és magas vérnyomás elleni szereket.

(111) 200.133 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02949 (220) 2009.10.12.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)

(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 200.134 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02951 (220) 2009.10.12.
(732) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások, vendéglátóipar.

(111) 200.135 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02952 (220) 2008.12.11.
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GUTRON
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 200.136 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03149 (220) 2009.10.29.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(541) MOL Group Cards
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások; hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosításra szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállítására vonatkozó
szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó
analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 200.137 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03150 (220) 2009.10.28.
(732) Ortopán Kft, Miskolc (HU)
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(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.

(111) 200.138 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03155 (220) 2009.10.30.
(732) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Lévai András, Budaörs

(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).

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

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

(111) 200.139 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03157 (220) 2009.10.30.
(732) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(541) TESCO EXPRESSZ
(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).
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 200.140 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03158 (220) 2007.03.19.
(732) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 9 Mágneses és elektronikus hitelkártyák, fizetésre szolgáló
smart kártyák, elektronikus kártyák és kitûzõk hozzáféréshez és
ellenõrzéshez; adatmédiumok, különösen mágneses és optikai
kártyák és lemezek.
16 Nyomdaipari termékek, beleértve magazinokat, újságokat,
prospektusokat, ismertetõ könyveket, brosúrákat, nyomtatott ér-
méket, kártyákat, jegyeket, kuponokat, irodaszereket és irodai
cikkeket(bútorok kivételével).
36 Biztosítási és biztosításhoz kötõdõ segítségnyújtással kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi és monetáris szolgáltatások,
utazási csekkek, értékérmék kiadása, hitelkártyákkal és kedvez-
ményes kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások, mindennemû fize-
téshez kapcsolódó kiadási, terjesztési és lebonyolítási szolgáltatá-
sok.

(111) 200.142 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03165 (220) 2009.11.02.
(732) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; elektronikus biztonságtechnikai eszközök;
video megfigyelõrendszerek, kamerák, kameratartó konzolok.

(111) 200.143 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03357 (220) 2009.11.18.
(732) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 200.144 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03361 (220) 2009.11.18.
(732) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INDAPERIN 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.145 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03362 (220) 2009.11.18.
(732) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) COPERINDA 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.148 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Gemini

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
kivéve riasztók és lopásvédelmi termékek, alkatrészek jármûvek-
hez, központi zárak jármûvekhez, elektromos ablakemelõk jár-
mûvekhez, elektromosan mozgatható tetõk jármûvekhez.

(111) 200.149 (151) 2010.04.16.
(210) M 07 00887 (220) 2007.03.19.
(732) ER 23 Bt., Budapest (HU)

(541) ER 23
(511) 6 Forrasztóhuzal fémbõl; hegesztõpálcák fémbõl; hegesztõ

huzaganyagok; fémötvözetek.

(111) 200.150 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02568 (220) 2009.09.10.
(732) Oros-Avis Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(111) 200.151 (151) 2010.04.16.
(210) M 07 01745 (220) 2007.05.10.
(732) Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
(300) 443782 2006.12.14. CZ
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

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

(111) 200.152 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02304 (220) 2009.08.07.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 200.153 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02305 (220) 2009.08.07.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 200.154 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02308 (220) 2009.08.07.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 31 Állati takarmány.

(111) 200.155 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02309 (220) 2009.08.07.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék.

(111) 200.156 (151) 2010.04.21.
(210) M 06 02767 (220) 2006.08.14.
(732) Matrac & Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Ágyak Háza
(511) 35 Bútor és lakástextil kiskereskedelem.

(111) 200.157 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01306 (220) 2009.05.04.
(732) Republic of Art Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás és ügyletek.

(111) 200.159 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01697 (220) 2009.06.11.
(732) P.B.Co. Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU);

Samu Attila, Szeged (HU)
(740) Karlik Imre, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek.

(111) 200.160 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01699 (220) 2009.06.15.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Szatmár eredetmegjelölés területérõl származó pálinkák.

M502

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 200.161 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01713 (220) 2009.06.16.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) MIVENTIS
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 200.162 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01903 (220) 2009.06.29.
(732) Civil Mozgalom, Nyíregyháza (HU)
(740) Seres Mária, Nyíregyháza

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint kereskedelmi tevékenységek
és irodai munkák megjelölése általában, illetve a közélet, a gazda-
ság és politika területén.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint szakmai képzés, szórakoztató, sport és
kulturális tevékenységek megjelölése általában, illetve a közélet,
a gazdaság és politika területén.
42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása,
ezen szolgáltatások megjelölése általában, illetve a közélet, a gaz-
daság és politika területén.

(111) 200.163 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02101 (220) 2009.07.16.
(732) ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Épületgépészeti, különösen világító, fûtõ, hûtõ, fõzõ, szárí-
tó, szellõztetõ, vízvezetéki, egészségügyi és légkondicionáló be-
rendezések.
19 Mindenféle nem fém építõanyag, valamint azokból készült
termék, helyhez kötött és mozgatható építmény.
37 Építkezések és javítások.
42 Anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, tervezés, minõsítés, kí-
sérletek, mérnöki és szakértõi tevékenység az építõipari beruhá-
zás, tervezés és kivitelezés területén.

(111) 200.164 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02504 (220) 2009.09.02.
(732) IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Szonda Ipsos
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.165 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02509 (220) 2009.09.02.
(732) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.,

Pilisszentiván (HU)

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai video megfigyelõ kamerák; biztonság-
technikai video és audio felvevõ készülékek (DVR); biztonság-
technikai videojel átalakító és videojel erõsítõ berendezések; zárt
láncú video megfigyelõ berendezés.

(111) 200.166 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02511 (220) 2009.09.02.
(732) ZEKE GRAFIKAI Kft. 1/2%, Debrecen (HU);

Zeke László 1/2%, Debrecen (HU)
(740) dr. Zeke László, Zeke Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(111) 200.167 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02514 (220) 2009.09.03.
(732) Családi Egzisztencia Program Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
bérszámfejtés, eladási propaganda mások számára, elosztó-, ada-
golóautomaták kölcsönzése, elõfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz mások számára, fénymásolás, fénymásológé-
pek kölcsönzése gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek
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kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõ szolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása
közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-szol-
gálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgál-
tatásai engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja munka-
erõ-toborzás on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése reklámanya-
gok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások,
árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiske-
reskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árverés, önköltség-
elemzés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszöve-
gek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, saj-
tófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeál-
lítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés,
számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok össze-
állítása, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárá-
sokkal, szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása,telefonos üze-
netközvetítés [telefonon el nem érhetõ személyeknek], televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból, újságelõfizetések intézése mások számára, üz-
leti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti mene-
dzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések
ügyintézése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékenység
szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevé-
kenység, biztosítások, csekkek hitelességének ellenõrzése, elszá-
molóházak, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatá-
sok, pénzügyi, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezé-
se, hajókárbiztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hi-
telkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, in-
gatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete javítási költség-
becslés [pénzügyi becslés], jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú
gyûjtések, klíringházak, kölcsön [finanszírozás], kölcsönös támo-
gatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, la-
kásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás mezõgazdasági in-
gatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, numizmatikai érték-
becslés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, óvadék, kezesség,
pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elemzések, pénz-
ügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan] pénzügyi
igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorá-
lás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, ékszerek érték-
becslése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe
helyezése, régiségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás,
szállásügynökségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, taka-
rékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatá-
sok, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése, tûzkár elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása,
vagyonkezelés, vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés.
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, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, energiatakarékossági tanácsadás, felhõk
szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés
geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, gépjár-

mûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgálta-
tások, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari
formatervezés, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának
elemzése, környezetvédelmi kutatás, kutatás és fejlesztés mások
részére, kutatómotorok biztosítása az internethez, mechanikai ku-
tatás, mértékhitelesítés [mérésügy], minõségellenõrzés mûalko-
tások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékeny-
ség, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése,
olajkutatás, stíldíszítés [ipari formatervezés], szakvélemények
adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása mérnöki munkák-
kal kapcsolatban, 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 építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció,
számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, ten-
ger alatti kutatás, textilek tesztelése, várostervezés, vegyelemzés,
kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások,
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 200.168 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02516 (220) 2009.09.03.
(732) Emke Kft., Szeged (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus hirdetõtáblák, fény- vagy mechanikai jelzõké-
szülékek, fénycsövek reklámcélokra, jelzõberendezések, világító
vagy mechanikus, jelzõlámpák, közlekedési jelzõlámpák, optikai
lámpák, világító jelek, irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, jármû
reflektorok, jármûfényszórók.

11 Akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, búvárlámpák,
csillárok, csíraölõ égõk, fénycsövek, fénycsövek világításra,
fényszórók gépkocsikhoz, keresõlámpák, zseblámpák, kerékpár-
fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák, lámpák, elektromos, lám-
pák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák jár-
mûvekhez, lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák világí-
tásra, lámpások világításra, rekflektorok, vetítõlámpák, világító
berendezések és készülékek, világító berendezések légi jármû-
vekhez, világító házszámok, világítótestek jármûvekhez, villany-
körték, elektromos, zseblámpák, elektromos, fényt kibocsátó
elektronikus mutatóeszközök.

(111) 200.169 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02512 (220) 2009.09.02.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) LEVOC
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ragta-
pasz, kötszeranyagok; fogtömõ és fogászati mintázóanyagok,
fogpolírozó.

(111) 200.170 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02513 (220) 2009.09.02.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) COMBIBLAST
(511) 5 Gyógyászati készítmények.
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(111) 200.171 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02714 (220) 2009.09.23.
(732) Chen Guilian, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.181 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 03398 (220) 2009.11.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) NOACID START
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.182 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 03399 (220) 2009.11.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.183 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 02592 (220) 2009.09.14.
(732) Fortunor Trading Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A HÁZ ÉKSZEREI
(511) 17 Félkész termékek mûanyagból, tömítõ-, fojtó-, szigetelõ-

anyagok.
19 Nem fém építõanyagok, melyek a 19. osztályba tartoznak,
ablakok, ajtók, ajtókeretek, idomok, parketták, parkettafák, mû-
anyag építõanyagok, fa építõidomok, mûanyag építõidomok és
üvegbõl készült építõidomok, félkész (fûrészelt) fa, építési fa, táb-
laüveg zsaluk, redõnyök, fóliák, melyek a 19. osztályba tartoznak.
37 Építkezés, építési munkák, építõmérnöki tevékenység, javí-
tási szolgáltatások, szerelési szolgáltatások.

(111) 200.185 (151) 2007.06.26.
(210) M 05 00178 (220) 2005.01.14.
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, kakaó, kakaós termékek,
cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(111) 200.188 (151) 2010.04.28.
(210) M 07 03913 (220) 2007.11.23.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLORALIV
(511) 5 Étkezési kiegészítõk a bélflóra helyreállítására, valamint a

jó közérzet fenntartására, beleértve a speciális gyógyhatású célú
ételekre.

(111) 200.201 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 03302 (220) 2009.11.12.
(732) DANYA COSMETICS LTD., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; hajsze-
szek, hajvizek, hajápoló szerek.

(111) 200.202 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02296 (220) 2009.08.06.
(732) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

(111) 200.203 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02483 (220) 2009.08.29.
(732) Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba); klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.204 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02486 (220) 2009.08.29.
(732) Demko World Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, elsõsorban tömörfa fenyõ, bükk, éger, tölgy háló-
szoba bútorok, lécesbetétek, ágyrácsok, matracok, biomatracok.
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24 Textíliák és textiláruk, gyapjú, pamut és selyem ágynemûk.
25 Ruházati cikkek, elsõsorban gyapjú és frottier ruházati cik-
kek.

(111) 200.205 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02488 (220) 2009.08.31.
(732) X-Meditor Kft., Gyõr (HU)

(541) Formula Student Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 200.206 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02692 (220) 2009.09.22.
(732) Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd., Fengnan City,

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

Budapest

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések és felszerelések; fürdõkádak;
gõzfürdõ felszerelések; vízvezeték szerelvények; vizeldék
(egészségügyi felszerelések); mosdókagylók kézmosáshoz (az
egészségügyi berendezések részei); WC-k (vízöblítéses WC-k);
fürdõszobai szerelvények; hordozható WC-k; fürdõszobai beren-
dezések; vízvezeték berendezései; bidék; zuhanyok; WC ülõkék;
WC tartályok; kézmosó kagylók (az egészségügyi felszerelések
részei); a tartályok vízszint ellenõrzõ szelepei; tûzcsapok.

(111) 200.207 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02889 (220) 2009.10.06.
(732) BIOMED Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BIOMED SPECTRUM
(511) 5 Gyógyszerészeti-, egészségügyi-, higiéniai termékek; vita-

min készítmények; diétás termékek orvosi célú használatra; bébi-
ételek; növényi fõzetek orvosi használatra; gyógyteák; olajok
orvosi használatra; fertõtlenítõszerek.
30 Gabona készítmények, ecet, mártások; fûszerek; táplálék ki-
egészítõk; vitamin-alapú táplálék kiegészítõk.

(111) 200.208 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02901 (220) 2009.10.07.
(732) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.

41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(111) 200.209 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 03298 (220) 2009.11.12.
(732) Liu Mei, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.210 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02904 (220) 2009.10.07.
(732) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.
41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(111) 200.211 (151) 2010.05.04.
(210) M 09 02499 (220) 2009.09.01.
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, levelezõlapok, kártyák, map-
pák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok,
naptárak, reklámanyagok valamint szakácskönyvek, receptkár-
tyák, receptgyüjtemények, továbbá fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatos minden egyéb kiad-
vány.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online ki-
adása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek inter-
neten keresztül is.

(111) 200.212 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02498 (220) 2009.09.01.
(732) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) JUCI BÁCSI
(511) 43 Vendéglátás, különös tekintettel éttermek, eszpresszók, sö-

rözõk, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók mûködtetésére.

(111) 200.213 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02899 (220) 2009.10.07.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros 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.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; 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.

(111) 200.216 (151) 2010.04.30.
(210) M 09 03475 (220) 2004.10.13.
(732) Retail Royalty Company, Las Vegas (US)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AE
(511) 18 Atlétikai táskák, többcélú atlétikai táskák, többcélú sport-

táskák, tornazsákok, hengeres táskák, strandtáskák, retikülök,
hengeres vászontáskák, bõr bevásárló táskák, válltáskák, bevásár-
ló szatyrok, üresen forgalmazott kozmetikai táskák, üresen for-
galmazott neszeszerek, üresen forgalmazott pipere táskák, váltó-
pénz erszények, tárcák, aprópénz erszények, zsinórral összehúz-
ható zacskók, kézitáskák, erszények.
25 Ruházat, ruházati kiegészítõk, lábbelik és fejfedõk, különö-
sen bokafixek (zoknik), anorákok, atlétikai lábbelik, atlétikai ci-
põk, fejsálak, fejkendõk, tarka selyemkendõk, fejpántok, hajsza-
lagok, izzadságfelfogó pántok, csuklópántok, úszószerelések
úszóruhák, úszónadrágok, fürdõköntösök, strandleplek, strandöl-
tözet, pénztartó övek, ruhaövek, svájci sapkák, bermudanadrá-
gok, partedlik, bikinik, blézerek, blúzok, ingkabátok, csizmák, al-
sók, bokszeralsók, melltartók, térdnadrágok, rövidnadrágok (al-
sónemû), pántnélküli felsõk, fûzõk, pelerinek, sapkák (ruházat),
kardigánok, hálóingek, klumpák, kabátok, bõrkabátok, felöltõk,
esõkabátok, sportkabátok, munka-overallok, kezeslábas felsõru-
hák, szoknyanadrágok, nõi ruhák, kezeslábas munkaruhák fülvé-
dõk, vászoncipõk, cipõk, gaucsók, kesztyûk, tornanadrágok, pán-
tos felsõk, kalapok, fejfedõk, harisnyák, dzsekik, bõrdzsekik,
széldzsekik, farmernadrágok, sporttrikók, kocogóruhák, melegí-
tõk, egyberuhák, kendõk, kamásnik, térdnadrágok, kötött ingek
sztreccsnadrágok, nõi fehérnemûk, otthonkák, tornadresszek, mi-
niszoknyák, egyujjú kesztyûk, mokaszinok, muffok (ruházat) há-
lóköntösök, hálóingek, overallok, pizsamák, bugyik, alsónadrá-
gok, tréningnadrágok, párkák, kerékpárnadrágok, caprik, pólóin-
gek ponchók, pulóverek, köpenyek, rövidszárú egyberuhák, szan-
dálok, vállszalagok, sálak, vállkendõk, ingek, golftrikók, sportin-
gek, kötött melegítõk, alsóingek, cipõk, golfcipõk, rövid szárú fel-
sõruhák, rövidnadrágok, rövid melegítõnadrágok, szoknyák bõ-
szárú nadrágok, hálóruhák, papucsok, kombinék, tornacipõk,
zoknik, öltönykabátok, szabadidõ ruházat, melegítõruházatok,
szvetterek, garbónyakú szvetterek, melegítõzoknik, pólók, trikók,
szíjas papucsok, vállpántos felsõk, felsõk (ruházat) tréningruhák,
nadrágok, alsóruházat, alsónemûk, alsónadrágok, alsók, mellé-
nyek és rossz idõ elleni ruházat.
35 Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, elektronikus kiske-
reskedelem az interneten/világhálón keresztül, kiskereskedelmi
értékesítés katalógusból, postai rendeléses és telefonos rendeléses
kiskereskedelmi értékesítés, mindezek lábbelikkel kapcsolatban.

A rovat 97 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.083, 198.789,
199.723, 199.849, 199.910, 200.008–200.016, 200.018, 200.020–
200.036, 200.061, 200.122–200.130, 200.132–200.140, 200.142–
200.145, 200.148–200.157, 200.159–200.171, 200.181–200.183,
200.185, 200.188, 200.201–200.213, 200.216
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 116.021
(210) M 69 01635
(180) 2009.09.02

(111) 121.415
(210) M 79 00637
(180) 2009.09.01

(111) 121.432
(210) M 79 00675
(180) 2009.09.01

(111) 121.433
(210) M 79 00674
(180) 2009.09.01

(111) 121.635
(210) M 79 00936
(180) 2009.09.25

(111) 121.636
(210) M 79 00937
(180) 2009.09.25

(111) 121.637
(210) M 79 00938
(180) 2009.09.25

(111) 122.146
(210) M 79 01162
(180) 2009.09.07

(111) 122.500
(210) M 79 01161
(180) 2009.09.07

(111) 128.904
(210) M 89 02024
(180) 2009.09.08

(111) 128.921
(210) M 89 02187
(180) 2009.09.27

(111) 129.040
(210) M 89 01994
(180) 2009.09.04

(111) 129.045
(210) M 89 02005
(180) 2009.09.06

(111) 129.049
(210) M 89 02025
(180) 2009.09.08

(111) 129.051
(210) M 89 02027
(180) 2009.09.08

(111) 129.053
(210) M 89 02029
(180) 2009.09.08

(111) 129.077
(210) M 89 02108
(180) 2009.09.19

(111) 129.082
(210) M 89 02136
(180) 2009.09.21

(111) 129.084
(210) M 89 02149
(180) 2009.09.22

(111) 129.089
(210) M 89 02160
(180) 2009.09.25

(111) 129.090
(210) M 89 02169
(180) 2009.09.25

(111) 129.112
(210) M 89 02009
(180) 2009.09.07

(111) 129.414
(210) M 89 02168
(180) 2009.09.25

(111) 158.559
(210) M 99 04464
(180) 2009.09.23

(111) 158.898
(210) M 99 04522
(180) 2009.09.28
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(111) 159.486
(210) M 99 04562
(180) 2009.09.29

(111) 159.685
(210) M 99 02454
(180) 2009.09.13

(111) 159.789
(210) M 99 04302
(180) 2009.09.14

(111) 159.792
(210) M 99 04183
(180) 2009.09.07

(111) 159.793
(210) M 99 04182
(180) 2009.09.07

(111) 160.800
(210) M 99 03608
(180) 2009.07.29

(111) 160.801
(210) M 99 03607
(180) 2009.07.29

(111) 160.806
(210) M 99 03609
(180) 2009.07.29

(111) 161.889
(210) M 99 04121
(180) 2009.09.01

(111) 161.890
(210) M 99 04122
(180) 2009.09.01

(111) 161.891
(210) M 99 04120
(180) 2009.09.01

(111) 162.027
(210) M 99 04129
(180) 2009.09.01

(111) 162.028
(210) M 99 04128
(180) 2009.09.01

(111) 162.029
(210) M 99 04124
(180) 2009.09.01

(111) 162.250
(210) M 99 04184
(180) 2009.09.07

(111) 162.251
(210) M 99 04162
(180) 2009.09.03

(111) 162.253
(210) M 99 04146
(180) 2009.09.02

(111) 162.257
(210) M 99 04151
(180) 2009.09.03

(111) 162.258
(210) M 99 04150
(180) 2009.09.03

(111) 162.259
(210) M 99 04160
(180) 2009.09.03

(111) 162.507
(210) M 99 04204
(180) 2009.09.07

(111) 162.508
(210) M 99 04205
(180) 2009.09.07

(111) 162.534
(210) M 99 04152
(180) 2009.09.03

(111) 162.538
(210) M 99 04154
(180) 2009.09.03

(111) 162.541
(210) M 99 04135
(180) 2009.09.02

(111) 162.543
(210) M 99 04155
(180) 2009.09.03

(111) 162.545
(210) M 99 04147
(180) 2009.09.02

(111) 162.546
(210) M 99 04141
(180) 2009.09.02

(111) 162.547
(210) M 99 04140
(180) 2009.09.02

(111) 162.548
(210) M 99 04169
(180) 2009.09.06
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(111) 162.549
(210) M 99 04179
(180) 2009.09.06

(111) 162.550
(210) M 99 04174
(180) 2009.09.06

(111) 162.551
(210) M 99 04173
(180) 2009.09.06

(111) 162.552
(210) M 99 04170
(180) 2009.09.06

(111) 162.555
(210) M 99 04192
(180) 2009.09.07

(111) 162.556
(210) M 99 04187
(180) 2009.09.07

(111) 162.931
(210) M 99 04283
(180) 2009.09.14

(111) 162.940
(210) M 99 04248
(180) 2009.09.10

(111) 162.942
(210) M 99 04240
(180) 2009.09.09

(111) 162.943
(210) M 99 04262
(180) 2009.09.13

(111) 162.947
(210) M 99 04250
(180) 2009.09.10

(111) 162.949
(210) M 99 04220
(180) 2009.09.08

(111) 162.952
(210) M 99 04301
(180) 2009.09.14

(111) 162.957
(210) M 99 04325
(180) 2009.09.15

(111) 162.958
(210) M 99 04319
(180) 2009.09.15

(111) 162.960
(210) M 99 04239
(180) 2009.09.09

(111) 162.961
(210) M 99 04236
(180) 2009.09.09

(111) 162.962
(210) M 99 04265
(180) 2009.09.13

(111) 162.963
(210) M 99 04216
(180) 2009.09.08

(111) 162.964
(210) M 99 04233
(180) 2009.09.09

(111) 163.095
(210) M 99 04249
(180) 2009.09.10

(111) 163.096
(210) M 99 04268
(180) 2009.09.13

(111) 163.098
(210) M 99 04271
(180) 2009.09.13

(111) 163.099
(210) M 99 04284
(180) 2009.09.14

(111) 163.100
(210) M 99 04285
(180) 2009.09.14

(111) 163.101
(210) M 99 04286
(180) 2009.09.14

(111) 163.102
(210) M 99 04287
(180) 2009.09.14

(111) 163.103
(210) M 99 04288
(180) 2009.09.14

(111) 163.104
(210) M 99 04289
(180) 2009.09.14

(111) 163.106
(210) M 99 04291
(180) 2009.09.14
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(111) 163.107
(210) M 99 04298
(180) 2009.09.14

(111) 163.108
(210) M 99 04300
(180) 2009.09.14

(111) 163.109
(210) M 99 04303
(180) 2009.09.14

(111) 163.110
(210) M 99 04304
(180) 2009.09.14

(111) 163.113
(210) M 99 04333
(180) 2009.09.16

(111) 163.115
(210) M 99 04359
(180) 2009.09.16

(111) 163.117
(210) M 99 04362
(180) 2009.09.17

(111) 163.121
(210) M 99 04405
(180) 2009.09.20

(111) 163.123
(210) M 99 04408
(180) 2009.09.20

(111) 163.124
(210) M 99 04410
(180) 2009.09.20

(111) 163.176
(210) M 99 04292
(180) 2009.09.14

(111) 163.446
(210) M 99 04595
(180) 2009.09.30

(111) 163.470
(210) M 99 04232
(180) 2009.09.09

(111) 163.471
(210) M 99 04231
(180) 2009.09.09

(111) 163.474
(210) M 99 04370
(180) 2009.09.17

(111) 163.475
(210) M 99 04323
(180) 2009.09.15

(111) 163.478
(210) M 99 04383
(180) 2009.09.17

(111) 163.479
(210) M 99 04386
(180) 2009.09.20

(111) 163.482
(210) M 99 04339
(180) 2009.09.16

(111) 163.483
(210) M 99 04338
(180) 2009.09.16

(111) 163.484
(210) M 99 04358
(180) 2009.09.16

(111) 163.485
(210) M 99 04355
(180) 2009.09.16

(111) 163.759
(210) M 99 04566
(180) 2009.09.29

(111) 163.771
(210) M 99 04571
(180) 2009.09.30

(111) 163.773
(210) M 99 04565
(180) 2009.09.29

(111) 163.779
(210) M 99 04501
(180) 2009.09.27

(111) 163.782
(210) M 99 04587
(180) 2009.09.30

(111) 163.801
(210) M 99 04474
(180) 2009.09.24

(111) 163.804
(210) M 99 04502
(180) 2009.09.27

(111) 163.805
(210) M 99 04503
(180) 2009.09.27
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(111) 163.807
(210) M 99 04500
(180) 2009.09.27

(111) 163.813
(210) M 99 04582
(180) 2009.09.30

(111) 163.815
(210) M 99 04581
(180) 2009.09.30

(111) 163.818
(210) M 99 04586
(180) 2009.09.30

(111) 163.821
(210) M 99 04585
(180) 2009.09.30

(111) 163.823
(210) M 99 04495
(180) 2009.09.27

(111) 163.825
(210) M 99 04496
(180) 2009.09.27

(111) 163.830
(210) M 99 04475
(180) 2009.09.24

(111) 163.833
(210) M 99 04499
(180) 2009.09.27

(111) 163.835
(210) M 99 04486
(180) 2009.09.27

(111) 163.838
(210) M 99 04497
(180) 2009.09.27

(111) 163.841
(210) M 99 04488
(180) 2009.09.27

(111) 163.848
(210) M 99 04494
(180) 2009.09.27

(111) 163.869
(210) M 99 04559
(180) 2009.09.29

(111) 163.887
(210) M 99 04592
(180) 2009.09.30

(111) 163.888
(210) M 99 04593
(180) 2009.09.30

(111) 163.897
(210) M 99 04478
(180) 2009.09.24

(111) 163.899
(210) M 99 04505
(180) 2009.09.27

(111) 163.901
(210) M 99 04558
(180) 2009.09.29

(111) 163.903
(210) M 99 04560
(180) 2009.09.29

(111) 163.907
(210) M 99 04556
(180) 2009.09.29

(111) 163.909
(210) M 99 04531
(180) 2009.09.29

(111) 163.914
(210) M 99 04532
(180) 2009.09.29

(111) 163.933
(210) M 99 04555
(180) 2009.09.29

(111) 164.045
(210) M 99 04455
(180) 2009.09.22

(111) 164.070
(210) M 99 04163
(180) 2009.09.06

(111) 164.071
(210) M 99 04203
(180) 2009.09.07

(111) 164.072
(210) M 99 04207
(180) 2009.09.08

(111) 164.074
(210) M 99 04208
(180) 2009.09.08

(111) 164.075
(210) M 99 04209
(180) 2009.09.08
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(111) 164.077
(210) M 99 04234
(180) 2009.09.09

(111) 164.080
(210) M 99 04243
(180) 2009.09.09

(111) 164.081
(210) M 99 04244
(180) 2009.09.10

(111) 164.082
(210) M 99 04245
(180) 2009.09.10

(111) 164.083
(210) M 99 04252
(180) 2009.09.13

(111) 164.085
(210) M 99 04256
(180) 2009.09.13

(111) 164.086
(210) M 99 04258
(180) 2009.09.13

(111) 164.087
(210) M 99 04263
(180) 2009.09.13

(111) 164.089
(210) M 99 04269
(180) 2009.09.13

(111) 164.091
(210) M 99 04275
(180) 2009.09.13

(111) 164.093
(210) M 99 04296
(180) 2009.09.14

(111) 164.266
(210) M 99 04415
(180) 2009.09.21

(111) 164.274
(210) M 99 04463
(180) 2009.09.23

(111) 164.275
(210) M 99 04425
(180) 2009.09.21

(111) 164.278
(210) M 99 04471
(180) 2009.09.24

(111) 164.281
(210) M 99 04459
(180) 2009.09.23

(111) 164.282
(210) M 99 04457
(180) 2009.09.22

(111) 164.287
(210) M 99 04428
(180) 2009.09.21

(111) 164.288
(210) M 99 04452
(180) 2009.09.22

(111) 164.290
(210) M 99 04434
(180) 2009.09.21

(111) 164.299
(210) M 99 04435
(180) 2009.09.21

(111) 164.393
(210) M 99 04314
(180) 2009.09.15

(111) 164.615
(210) M 99 04427
(180) 2009.09.21

(111) 164.616
(210) M 99 04462
(180) 2009.09.23

(111) 164.618
(210) M 99 04534
(180) 2009.09.29

(111) 164.619
(210) M 99 04589
(180) 2009.09.30

(111) 164.858
(210) M 99 04573
(180) 2009.09.30

(111) 164.986
(210) M 99 04357
(180) 2009.09.16

(111) 164.987
(210) M 99 04349
(180) 2009.09.16

(111) 164.988
(210) M 99 04344
(180) 2009.09.16
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(111) 164.990
(210) M 99 04340
(180) 2009.09.16

(111) 164.991
(210) M 99 04336
(180) 2009.09.16

(111) 164.992
(210) M 99 04335
(180) 2009.09.16

(111) 164.993
(210) M 99 04334
(180) 2009.09.16

(111) 164.994
(210) M 99 04331
(180) 2009.09.15

(111) 164.996
(210) M 99 04328
(180) 2009.09.15

(111) 164.997
(210) M 99 04324
(180) 2009.09.15

(111) 164.998
(210) M 99 04322
(180) 2009.09.15

(111) 165.000
(210) M 99 04320
(180) 2009.09.15

(111) 165.060
(210) M 99 04136
(180) 2009.09.02

(111) 165.274
(210) M 99 04353
(180) 2009.09.16

(111) 165.276
(210) M 99 04354
(180) 2009.09.16

(111) 165.309
(210) M 99 04318
(180) 2009.09.15

(111) 165.312
(210) M 99 04306
(180) 2009.09.14

(111) 165.314
(210) M 99 04371
(180) 2009.09.17

(111) 165.316
(210) M 99 04374
(180) 2009.09.17

(111) 165.317
(210) M 99 04377
(180) 2009.09.17

(111) 165.318
(210) M 99 04378
(180) 2009.09.17

(111) 165.518
(210) M 99 04441
(180) 2009.09.22

(111) 165.519
(210) M 99 04443
(180) 2009.09.22

(111) 165.520
(210) M 99 04466
(180) 2009.09.23

(111) 165.522
(210) M 99 04513
(180) 2009.09.28

(111) 165.524
(210) M 99 04514
(180) 2009.09.28

(111) 165.888
(210) M 99 04132
(180) 2009.09.02

(111) 165.889
(210) M 99 04229
(180) 2009.09.09

(111) 165.893
(210) M 99 04389
(180) 2009.09.20

(111) 165.894
(210) M 99 04391
(180) 2009.09.20

(111) 165.895
(210) M 99 04393
(180) 2009.09.20

(111) 165.896
(210) M 99 04343
(180) 2009.09.15

(111) 165.899
(210) M 99 04196
(180) 2009.09.07
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(111) 165.900
(210) M 99 04171
(180) 2009.09.06

(111) 165.908
(210) M 99 04351
(180) 2009.09.16

(111) 165.910
(210) M 99 04557
(180) 2009.09.29

(111) 166.166
(210) M 99 04446
(180) 2009.09.22

(111) 166.502
(210) M 99 04493
(180) 2009.09.27

(111) 166.503
(210) M 99 04492
(180) 2009.09.27

(111) 166.504
(210) M 99 04504
(180) 2009.09.27

(111) 166.596
(210) M 99 04465
(180) 2009.09.23

(111) 166.602
(210) M 99 04444
(180) 2009.09.22

(111) 166.603
(210) M 99 04574
(180) 2009.09.30

(111) 166.604
(210) M 99 04597
(180) 2009.09.30

(111) 166.693
(210) M 99 04414
(180) 2009.09.21

(111) 166.696
(210) M 99 04469
(180) 2009.09.23

(111) 166.738
(210) M 99 04294
(180) 2009.09.14

(111) 166.905
(210) M 99 04561
(180) 2009.09.29

(111) 166.909
(210) M 99 04572
(180) 2009.09.30

(111) 167.223
(210) M 99 04438
(180) 2009.09.21

(111) 167.224
(210) M 99 04476
(180) 2009.09.24

(111) 167.262
(210) M 99 04506
(180) 2009.09.27

(111) 167.369
(210) M 99 04550
(180) 2009.09.29

(111) 167.371
(210) M 99 04583
(180) 2009.09.30

(111) 168.129
(210) M 99 04487
(180) 2009.09.27

(111) 168.147
(210) M 99 04523
(180) 2009.09.28

(111) 168.148
(210) M 99 04524
(180) 2009.09.28

(111) 168.635
(210) M 99 04424
(180) 2009.09.21

(111) 169.074
(210) M 99 04508
(180) 2009.09.27

(111) 169.377
(210) M 99 04527
(180) 2009.09.28

(111) 170.853
(210) M 99 04193
(180) 2009.09.07

(111) 171.775
(210) M 99 04137
(180) 2009.09.02
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(111) 172.656
(210) M 99 04372
(180) 2009.09.17

(111) 172.779
(210) M 99 04568
(180) 2009.09.29

(111) 172.994
(210) M 99 04454
(180) 2009.09.22

(111) 173.353
(210) M 99 04470
(180) 2009.09.23

(111) 174.080
(210) M 99 04185
(180) 2009.09.07

(111) 174.163
(210) M 99 04442
(180) 2009.09.22

(111) 174.236
(210) M 99 04400
(180) 2009.09.20

(111) 177.639
(210) M 99 04436
(180) 2009.09.21

A rovat 242 db közlést tartalmaz.
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(111) 122.578
(732) Shionogi and Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 129.190
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.192
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.476
(732) Wabco IP Holdings LLC, Piscataway, New Jersey (US)

(111) 130.125
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 130.126
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 130.133
(732) Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer-Sheva (IL)

(111) 130.248
(732) CALUMITE INTERNATIONAL LTD., Boca Raton,

Florida (US)

(111) 130.420
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

(111) 130.430
(732) DELPHI TECHNOLOGIES, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)

(111) 130.712
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 130.713
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 130.714
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 130.715
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 130.716
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 130.914
(732) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles,

California (US)

(111) 130.997
(732) GANT AB, Stockholm (SE)

(111) 131.219
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 131.220
(732) Makhteshim Chemical Works Ltd., Beer-Sheva (IL)

(111) 131.303
(732) Time Inc., New York, New York (US)

(111) 131.351
(732) Pataki István, Budapest (HU)

(111) 131.714
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 131.757
(732) Kansai Paint Co., Ltd., Hyogo (JP)

(111) 132.179
(732) Ardath Tobacco Co. Ltd., London (GB)

(111) 138.998
(732) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, Pescara (IT)

(111) 142.662
(732) ARROW Electronics, Inc. (New York állam törvényei szerint

müködõ cég), Melville, New York (US)

(111) 160.064
(732) PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ Kft., Debrecen (HU)

(111) 160.125
(732) Irish Response Ltd T/A Lifes2good, Ballybrit, Galway (IE)

(111) 160.454
(732) Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes,

New Jersey (US)

(111) 161.555
(732) BonBon Matiné Kft., Budapest (HU)

(111) 161.583
(732) ConAction Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllõ (HU)

(111) 161.678
(732) Fournier Industrie et Santé (Société par action simplifiée),

Dijon (FR)

(111) 161.681
(732) Fournier Industrie et Santé (Société par action simplifiée),

Dijon (FR)

(111) 161.834
(732) Suntory Flowers Limited, Tokyo (JP)
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(111) 162.575
(732) RINGIER Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 162.839
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)

(111) 163.193
(732) VECTRA-LINE Kft. Nyomtatvány, Papír-Írószer

Nagykereskedés, Budapest (HU)

(111) 163.697
(732) Sapiroll Ipari Kapu Rács-Redõnygyártó Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 163.725
(732) Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

(111) 163.921
(732) Zalaszám Informatika Kft., Zalaegerszeg (HU)

(111) 164.125
(732) dr. Futóné Szántó Zsuzsa, Budapest (HU)

(111) 164.126
(732) dr. Futóné Szántó Zsuzsa, Budapest (HU)

(111) 164.161
(732) Martinecz György, Budapest (HU)

(111) 164.491
(732) FLORAAQUA Kft., Keszthely (HU)

(111) 164.643
(732) Lengyel Barna, Pilisborosjenõ (HU)

(111) 164.706
(732) Exclusive Best Change Pénzügyi Kft, Budapest (HU);

Exclusive Change Kereskedelmi Kft., Budapest (HU);
Exclusive Extreme Change Pénzváltó Kft., Budapest (HU);
Exclusive Pannon Change Pénzügyi Kft., Budapest (HU);
Exclusive West Change Pénzügyi Kft., Budapest (HU)

(111) 165.078
(732) Malomsoki József, Budapest (HU)

(111) 165.132
(732) Powers Fasteners, Inc. (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New Rochelle, New York (US)

(111) 165.499
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.615
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 165.652
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 165.662
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 165.942
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.946
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.948
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.949
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.950
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.951
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.952
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.953
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.957
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

(111) 165.977
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.978
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.981
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.983
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.986
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.991
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.002
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)
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(111) 166.008
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.101
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.102
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.117
(732) Checkpoint Systems, Inc. (Pennsylvania államban bejegyzett

cég), Thorofare, New Jersey (US)

(111) 166.192
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.193
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.286
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)

(111) 166.293
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)

(111) 166.323
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.333
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.334
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.335
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.336
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.419
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 166.420
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 166.483
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.484
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.497
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.526
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.527
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.730
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.793
(732) Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-és Szaktanácsadó Kht.,

Újfehértó (HU)

(111) 166.800
(732) Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-és Szaktanácsadó Kht.,

Újfehértó (HU)

(111) 166.802
(732) GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A.,

Rixensart (BE)

(111) 166.832
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.835
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.973
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.158
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.159
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.172
(732) Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft., Celldömölk (HU)

(111) 167.193
(732) sanofi-aventis , Párizs (FR)

(111) 167.314
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)

(111) 167.542
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 167.547
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)
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(111) 167.548
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.678
(732) VOLVO Personvagnar AB, Göteborg (SE)

(111) 167.723
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.724
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.731
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 168.634
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 168.649
(732) Jack Daniel’s Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)

(111) 168.650
(732) Jack Daniel’s Properties, Inc. ( Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), San Rafael, Kalifornia (US)

(111) 168.714
(732) Remiz Kft., Budapest (HU)

(111) 168.715
(732) Remiz Kft., Budapest (HU)

(111) 168.781
(732) QUICK Restaurants, in Short Quick, Brussels (BE)

(111) 169.063
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 169.499
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 169.860
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 169.893
(732) BLISS WORLD, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 169.913
(732) Genesys SA, Montpellier (FR)

(111) 171.109
(732) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 171.112
(732) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 171.113
(732) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 171.117
(732) GABRIELLE STUDIO, INC. (New York állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 171.160
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Schenectady, New York (US)

(111) 171.518
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 171.726
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

(111) 171.731
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 171.768
(732) Saint-Gobain Isover Hungária Kft., Tapolca (HU)

(111) 171.878
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 193.184
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)

A rovat 130 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 114.214
(732) Elgin Equipment Group, LLC, Downers Grove, Illinois (US)

(111) 114.880
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 115.635
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 116.887
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 117.876
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 119.624
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 119.841
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 121.764
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 122.189
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 122.200
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 123.011
(732) FMC Chemical, sprl, Bruxelles (BE)

(111) 124.975
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 124.977
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 125.073
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 125.268
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 126.868
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 128.486
(732) Stylewell Limited, Cardiff (GB)

(111) 129.196
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 129.476
(732) Wabco IP Holdings LLC, Piscataway, New Jersey (US)

(111) 130.248
(732) CALUMITE INTERNATIONAL LTD., Boca Raton,

Florida (US)

(111) 130.901
(732) Danly International, Inc., Dayton, Ohio (US)

(111) 140.024
(732) PALSGAARD A/S, Juelsminde (DK)

(111) 142.901
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 143.139
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 143.348
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 144.156
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 145.274
(732) Systagenix Wound Management IP Co B.V., Amsterdam (NL)

(111) 151.612
(732) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

(111) 152.699
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi,

Gebze Kocaeli (TR)

(111) 153.605
(732) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

(111) 153.606
(732) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

(111) 153.607
(732) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

(111) 153.942
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)
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(111) 154.291
(732) DOLORGIET GmbH & Co. KG, Sankt Augustin (DE)

(111) 154.358
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 154.365
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 154.659
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.241
(732) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi,

Gebze Kocaeli (TR)

(111) 155.413
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.419
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.420
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.423
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.424
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 155.470
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 156.307
(732) HangZhou Goldfish Electric Group Co., Ltd., Xihu Area,

HangZhou City, Zheijang Province (CN)

(111) 159.099
(732) EURO SOL Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 159.959
(732) Standard & Poor’s Financial Services LLC, New York,

New York (US)

(111) 159.997
(732) Standard & Poor’s Financial Services LLC, New York,

New York (US)

(111) 160.125
(732) Irish Response Ltd T/A Lifes2good, Ballybrit, Galway (IE)

(111) 161.555
(732) BonBon Matiné Kft., Budapest (HU)

(111) 161.906
(732) Business Media Services LLC., Arvada, Colorado (US)

(111) 162.575
(732) RINGIER Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 164.120
(732) Hit Gyülekezete, Budapest (HU)

(111) 173.130
(732) Cseke László, Visegrád (HU);

dr. Gotthard Gábor, Budapest (HU);
Balázs Noémi, Budapest (HU)

(111) 173.502
(732) Cseke László, Visegrád (HU);

dr. Gotthard Gábor, Budapest (HU);
Balázs Noémi, Budapest (HU)

(111) 179.256
(732) UNILEVER PLC, Merseyside (GB)

(111) 179.437
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 179.964
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 180.699
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 180.700
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 182.287
(732) Whirlpool S.A., Sao Paulo, SP (BR)

(111) 183.673
(732) Candimpex Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 185.967
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 188.856
(732) VITALITY PLAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Gyõr (HU)

(111) 192.445
(732) Gyõri Csaba László, Mátrafüred (HU)

(111) 192.446
(732) Gyõri Csaba László, Mátrafüred (HU)

(111) 193.619
(732) ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

(111) 193.769
(732) OKF Corporation, Seongnam City, Gyeonggi-do (KR)
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(111) 195.677
(732) LKE Gesellschaft für Logistik und

Kommunikations-Equipment mbH, Marl (DE)

(111) 197.025
(732) IQGAMES FEDERAL LTD, Preston (GB)

(111) 197.279
(732) Illés László, Budapest (HU)

(111) 197.280
(732) Illés László, Budapest (HU)

(111) 197.657
(732) Illés László, Budapest (HU)

(111) 197.880
(732) Illés László, Budapest (HU)

(111) 198.087
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 198.918
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 199.175
(732) ETKF Európai Tudományos Kutatási és Fejlesztési Kft.,

Budapest (HU)

A rovat 77 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 129.190
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 129.192
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 130.125
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 130.126
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 130.997
(732) GANT AB, Stockholm (SE)
(740) Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 131.219
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 131.303
(732) Time Inc., New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.615
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka (JP)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 165.662
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 171.111
(732) Primetime Entertainment Kft., Budapest (HU)
(740) Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.647
(732) HUNGAROTON RECORDS Kft., Budapest (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest

(111) 175.429
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 176.840
(732) HERBALANCE Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 183.489
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.491
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.493
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.513
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.514
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 184.886
(732) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Gyollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.685
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)
(740) Kondricz Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 195.965
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) Kondricz Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.074
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) Kondricz Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.500
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)
(740) Kondricz Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 113.570
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 120.202
(732) Abbott GmbH & Co. KG., Wiesbaden (DE)

(111) 122.516
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)

(111) 129.190
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.192
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 130.125
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 130.126
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 130.997
(732) GANT AB, Stockholm (SE)

(111) 131.219
(732) KARELIA TOBACCO COMPANY INC., Kalamata (GR)

(111) 131.303
(732) Time Inc., New York, New York (US)

(111) 158.282
(732) Abbott GmbH & Co. KG., Wiesbaden (DE)

(111) 159.163
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 160.064
(732) PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ Kft., Debrecen (HU)

(111) 161.583
(732) ConAction Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllõ (HU)

(111) 162.265
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)

(111) 162.776
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 163.262
(732) Abbott GmbH & Co. KG., Wiesbaden (DE)

(111) 164.744
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 165.615
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 165.662
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 169.564
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)

(111) 171.111
(732) Primetime Entertainment Kft., Budapest (HU)

(111) 173.781
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 173.783
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 175.429
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 175.484
(732) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illinois (US)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 176.734
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR);

FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)

(111) 176.840
(732) HERBALANCE Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(111) 183.489
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.491
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
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(111) 183.493
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.513
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.514
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 184.886
(732) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 189.685
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)

(111) 189.887
(732) ABBOTT Laboratories, Abbot Park, Illinois (US)

(111) 195.965
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)

(111) 196.074
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)

(111) 196.500
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)

A rovat 40 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 121.764
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 125.073
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property LLC, Dublin,

Ohio (US)

(111) 129.190
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.192
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 131.714
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 132.490
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 135.727
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 136.144
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 138.998
(732) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, Pescara (IT)

(111) 139.728
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 142.662
(732) ARROW Electronics, Inc. (New York állam törvényei szerint

mûködõ cég), Melville, New York (US)

(111) 145.527
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 147.333
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 150.600
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 158.007
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 159.736
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 160.064
(732) PEDELLUS TANKÖNYVKIADÓ Kft., Debrecen (HU)

(111) 161.583
(732) ConAction Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllõ (HU)

(111) 162.839
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)

(111) 163.697
(732) Sapiroll Ipari Kapu Rács-Redõnygyártó Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 164.125
(732) dr. Futóné Szántó Zsuzsa, Budapest (HU)

(111) 164.126
(732) dr. Futóné Szántó Zsuzsa, Budapest (HU)

(111) 166.419
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 166.420
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 168.781
(732) QUICK Restaurants, in Short Quick, Brussels (BE)
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(111) 169.720
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 169.893
(732) BLISS WORLD, LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 171.332
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 171.731
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 171.878
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 172.014
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 172.599
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 172.630
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 172.901
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 173.781
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 173.783
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)

(111) 175.429
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 175.999
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 177.414
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 180.583
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 180.584
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 180.585
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 180.715
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 182.287
(732) Whirlpool S.A., Sao Paulo, SP (BR)

(111) 183.489
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.491
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.493
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.513
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.514
(732) HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 183.772
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 184.886
(732) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 187.627
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 189.685
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)

(111) 190.971
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 192.206
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 192.445
(732) Gyõri Csaba László, Mátrafüred (HU)

(111) 192.446
(732) Gyõri Csaba László, Mátrafüred (HU)

(111) 193.523
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 195.046
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 195.668
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 196.500
(732) Nav N Go Kft., Budapest (HU)

(111) 196.992
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

A rovat 62 db közlést tartalmaz.
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