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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.
(541) Active Learning
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 08 00728
(220) 2008.03.04.
(731) Andronova Larisa, Budapest (HU)
(546)

(511) 24
25
26
44

Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk.
Ruházati cikkek (köpeny, pólók).
Hímzések.
Szépségápolási szolgáltatások, emberek részére.

(210) M 08 01082
(731) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01240
(220) 2009.04.27.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) ALICO PROFIT PLUS
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(220) 2008.03.27.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01270
(220) 2009.04.28.
(731) Karcag Város Önkormányzata, Karcag (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 08 02381
(220) 2008.07.22.
Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

Queen of porcelain Porcelain of Queens
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02602
(220) 2008.08.13.
(731) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Netsuli
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 08 02603
(220) 2008.08.13.
(731) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 01272
(220) 2009.04.28.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) SEXAPPEAL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás
anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.
(210) M 09 01475
(220) 2009.05.19.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) STARTMOBIL
(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és
fenntartása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01553
(220) 2004.09.23.
(731) MUSTANG - Bekleidunkswerke GmbH.+Co.KG,
Künzelsau (DE)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi
ügyvivõ, Budapest
(541) MUSTANG STORE
(511) 25 Ruházati cikkek; fûzõk; sportruházat; bõrbõl készült ruházat; övek; cipõk; lábbelik sporthoz; fejfedõk, kalapáruk.
35 Értékesítés, különösen ruházat, cipõk és táskák értékesítése,
viszonteladói outletekben, katalógusok és elektronikus media útján; adminisztratív szolgáltatások kereskedelmi hálózaton, valamint postai és elektronikus(online) úton történõ értékesítés keretein belül; információs és konzultációs szolgáltatások kereskedelemmel kapcsolatban; kereskedelmi vállalkozások mûködtetése
vagy menedzsmentje asszisztenciájával kapcsolatos reklámozás,
üzleti menedzsment, irodai funkciók, import-export, eladási propaganda mások számára és franchising.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 01768
(220) 2009.06.18.
Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
Török Antal, Gyõr

Érbetegek Mekkája: KAPUVÁR
44

Egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, fizikoterápia.

(210) M 09 01897
(220) 2009.06.29.
(731) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 11 Alkohol lepárló berendezések.
42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.
(210)
(731)
(300)
(740)
(541)
(511)

M 09 02045
(220) 2009.07.13.
Recruit Co. Ltd., Tokyo (JP)
2009-004548
2009.01.26. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

RGF
35 Hirdetési és reklámszolgáltatások és vonatkozó információk nyújtása; kereskedelmi minták terjesztése és vonatkozó információnyújtás; kereskedelmi minták terjesztése és ezzel kapcsola-
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tos információnyújtás; áruk és szolgáltatások értékesítésének elõmozdítására szolgáló kuponjegyek kibocsátása és kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; értékesítés vagy üzlet elõmozdítására szolgáló pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, elszámolása és
kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák áruk és
szolgáltatások értékesítési promóciójának tervezésére és végzésére és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi bélyegzõk kibocsátása és vonatkozó információk nyújtása; -üzletvezetési elemzés és üzletvezetési tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mûködésirányítás és azzal kapcsolatos információnyújtás; személyzeti és munkaügyek, valamint cégek munkaerõ
toborzó tevékenységének irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti irányításához és azzal kapcsolatos információnyújtás; piackutatás és vonatkozó információnyújtás; termékértékesítése vonatkozó információnyújtás; termékértékesítési megállapodások
ügynökségei, mediációja, intermediációja és képviselete; információk nyújtása termékértékesítési megállapodások ügynökségére, mediációjára, intermediációjára és képviselete vonatkozóan; szállodai üzletvezetés és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
munkaközvetítõ irodák és kapcsolatos információnyújtás; munkaközvetítõi irodákkal kapcsolatos információk nyújtása; árverések és kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák és
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések intézése és
kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás és kapcsolatos
információnyújtás; gyorsírási szolgáltatások és kapcsolatos információnyújtás; áttétel és kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák és vonatkozó információnyújtás; postai címjegyzékek készítése és
nyújtása és azzal kapcsolatos információnyújtás; számítógépek,
írógépek, telexgépek és más irodagépek mûködtetése és azokkal
kapcsolatos információnyújtás; irodai tevékenységek, nevezetesen irat vagy mágnesszalag dokumentáció és kapcsolatos információnyújtás; látogatók fogadása épületekben és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk
bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; általános irodai
munka-ügynökségek és kapcsolatos információnyújtás; irodák
iratátviteli eljárásokra számítógépen keresztül és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák számviteli irodai munkára és kapcsolatos információnyújtás; céginformációk nyújtása és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; felület bérbeadása internetes honlapokon hirdetési és reklámcélokra és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaügyi információk és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; munka-alkalmassági tesztek (munkatípus és
feladatok szerint) és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pályázók újraalkalmazására vonatkozó iránymutatás és tanácsadás és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógép-adatbázishoz és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõ-közvetítésre vonatkozó szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõforrás-kihelyezés tervezése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes
munkaerõt közvetítõ irodák és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szolgálati szerzõdéses szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cégek munkaerõ-kihelyezési tevékenységének
igazgatása irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; hirdetési és reklámszolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
kereskedelmi termékminták terjesztése munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kuponjegyek kibocsátása és kezelése áruértékesítés és szolgáltatások ösztönzésére munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, kezelése és elszámolása értékesítési vagy üzleti ösztönzésre
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; termékértékesítés ösztönzésének tervezését
és gyakorlását és promóciós szolgáltatásokat végzõ ügynökségek
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; prémiumkuponok kibocsátása munkaerõ-ki-
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helyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzletvezetési elemzés vagy üzletvezetési tanácsadás
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; mûködésigazgatás munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cégek személyzeti ügyeire, munkaerõ igazgatására és munkaerõ- toborzási tevékenységére vonatkozó iránymutatás és tanácsadás
munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti ügyeinek irányításához munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; piackutatás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; áruértékesítésre vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; értékesítési szerzõdések ügynöksége, mediációja,
intermediációja és képviselete munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; információk
nyújtása értékesítési szerzõdési ügynökségekre, mediációkra, intermediációkra és képviseletekre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szállodai üzletvezetés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
-útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; állásközvetítõ irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján; állásközvetítõ
irodákra vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján; árverezés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések végzése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyorsírási
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; áttétel munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és vonatkozó információnyújtás; postai címjegyzék készítése és nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; számítógépek, írógépek, telexgépek és más hasonló irodagépek mûködtetése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodai funkciók, nevezetesen irat vagy mágnesszalag dokumentáció munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; látogatók fogadása épületekben munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
kapcsolatos információnyújtás; általános irodai munka-ügynökségek munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos
információnyújtás; iratok továbbítására szolgáló irodai folyamatok számítógépen keresztül munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; könyvelõ irodai tevékenység munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; céginformáció nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás;
hirdetési és reklámfelületek bérbeadása internetes honlapokon
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; munkaerõ információ nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági
tesztek (munkafajták és feladatok) munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; tájékoztatás és
tanácsadás pályázók újraalkalmazására vonatkozóan munkaerõkihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógépes adatbázisba munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; pénzügyi állásfoglalások elkészítésére, vizsgálatára és hitelesítésére vonatkozó
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információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások ruházati, élelmiszer és ital valamint élõáru
területén, az áruk összehozása és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások
szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes
cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; húsra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tengeri állatokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura,
kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tejre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
szénsavas italokra (üdítõitalok) és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára kávéra és
kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozottélelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; autókra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; elektromos gépekre és
berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámokra és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztítóeszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra, toalettszerekre, fogápolási
szerekre, szappanokra és mosószerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; nyomtat-
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ványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; sportáruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal, babákkal,
játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre
vonatkozó információnyújtás; fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó
információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzataival kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
ruházat, élelmiszerek és italok, élõállatok területén, ezen áruk
összehozása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
húsra vonatkozó -kiskereskedelmi vagy- nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; tenger gyümölcseire vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura, kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások tejre
vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; szénsavas italokra (üdítõitalok)
és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára, kávéra és kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ez-
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zel kapcsolatos információnyújtás; autókra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; elektromos -gépekre- és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámok és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztítóeszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra, toalettszerekre, fogápolási szerekre, szappanokra és mosószerekre
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre
és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
nyomtatványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; sportáruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal,
babákkal, játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és erre- vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és
szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzatával kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 02100
(220) 2009.07.16.
dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
Török Antal, Gyõr

Stressz Doktor
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosúrák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézikönyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, nevezetesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszichológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.

EUROFAMILY
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(220) 2009.08.24.

(210) M 09 02482
(220) 2009.08.29.
(731) Wagner-Pharma Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(541) Tetran
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, antibiotikumok, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

(210) M 09 02706
(220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02708
(220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)

M 09 02168
(220) 2009.07.22.
Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(210) M 09 02420
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú italok (a
sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka, whisky.

(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02709
(220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02710
(220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 21 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban II.
(111) 198.631
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02411
(220) 2009.08.19.
(732) ÁGOTA Alapítvány 1%, Szeged (HU);
Kothencz János 99%, Szeged (HU)
(541) KÁSZPEM
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.633
(151) 2009.10.28.
M 09 02398
(220) 2009.08.18.
Computer Outlet Kft., Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában; digitális képfelvevõk; televíziók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép-alkatrészek, egyéb számítástechnikai cikkek és
azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése.
37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezése, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
(111) 198.634
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02490
(220) 2009.08.31.
(732) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU);
FHB Kereskedelmi Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 9
Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számítógépek; kézi számítógépek; személyi médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális fényképezõgépek; szerverek; számítógép hardver; számítógépes és távközlési hálózati
hardver; számítógépes hálózati perifériaillesztõk, kapcsolók, vezeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetõk; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított
adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lapkakészletek; számítógép alaplapok; operációs rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített) adatfeldolgozó
egységek), számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák,
számítógépek számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), -szoftverek (rögzített); számítógépes grafika lapok;
számítógép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus
készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülékek az
összes fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiadványok

(111) 198.638
(151) 2009.10.28.
(210) M 09 02352
(220) 2009.08.12.
(732) dr. Molnár György, Telki (HU)
(546)

(511) 9
Számítógépek, számítógép billentyûzetek, számítógép memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ és rögzített), számítógépes játékprogramok, számítógép perifériák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.631, 198.633,
198.634, 198.638
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(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

(546)

179.306
(151) 2009.09.01.
M 02 00353
(220) 2002.01.25.
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
750387
2000.08.22. EU
Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Shell Autonet
(511) 12 Gépjármûvek részegységei.
35 Mások céljaira különbözõ áruk összeállítása és bemutatása,
nevezetesen gépkocsi alkatrészek összeállítása és bemutatása, ezzel a fogyasztók részére lehetõvé tétele annak, hogy ezeket a termékeket megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák.
37 Gépjármûvek javítása és karbantartása.
(111) 195.991
(151) 2008.12.15.
(210) M 07 02904
(220) 2007.08.22.
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweignierderlassung Wädenswill, Au (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) FENDONA
(511) 5
Rovarirtó szerek.
(111) 197.004
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02852
(220) 2008.09.10.
(732) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.012
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02599
(220) 2008.08.13.
(732) Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Lepp László, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
bõrtakarók (szõrme), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl vagy
mûbõrbõl, dobozok vulkánfíberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények,
nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anyagok, esernyõnyelek, esernyõfogók, feszítõzablák, fémveretek lószerszámon, fogantyúk bõröndökhöz, fogantyúk esernyõkhöz, fogantyúk sétapálcákhoz, gumirészek kengyelekhez, gyûrûk esernyõkhöz, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására,
irattáskák, aktatáskák, irhák (állatbõrök), iskolatáskák, istrángok,
hámok (lószerszám), kalapdobozok bõrbõl, kantárak (lószerszámok), kantárszárak, gyeplõk, kecskebõr (sevró), kengyelszíjak,
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskavázak, kézitáskák,
kikészített bõrök, kilencágú korbácsok, kofferek (kis utazóládák),
korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak, kottamappák, kottatokok,
kötõfékek, hámok, kruponbõrök, kulcstartók (bõráru), ládák bõrbõl vagy mûbõrbõl, piperetáskák (üresen), pórázok bõrbõl, rugóburkolatok bõrbõl, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapálcák,
strandtáskák, szarvasbõr, nem tisztítási célokra, szájkosarak,
szemellenzõk (lószerszámok), szerelvények lószerszámokhoz,
nem nemesfémbõl, szerszámtáskák bõrbõl (üresen), szíjak nyergekhez, takarók állatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl, térdvédõk lovaknak, turistabotok, utazókészletek
(bõripari cikkek), utazóládák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak
bõrbõl vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, zablák állatoknak
(lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak, állszíjak bõrbõl.

(511) 39 Autóbusz-közlekedés; jármûvek kölcsönzése; szállítási szolgáltatások; személyszállítás; utasszállítás; utazások szervezése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.067
(151) 2009.03.20.
M 08 02755
(220) 2008.09.01.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

TEKAZOL
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

(111) 197.075
(151) 2009.03.23.
(210) M 08 02028
(220) 2008.06.19.
(732) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,
Zalaegerszeg (HU)
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, ablakszerelvények, nem
fémbõl, ajtószerelvények, nem fémbõl, anyacsavarok, csavaranyák, nem fémbõl, asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bakok, kecskelábak (bútorzat), bambuszfüggönyök, bambusznád,
bölcsõk, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl) bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények, nem fémbõl, cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból, csapok, ékek nem fémbõl, csavarok, nem fémbõl, csévék, nem mechanikus (nem fémbõl), hajlékony csövekhez, csomagolótartályok mûanyagból, csörlõk, nem mechanikus
(nem fémbõl), hajlékony csövekhez, díványok, kerevetek, dobozok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, dugók, dugók
(csapok), nem fémbõl, dugók, nem fémbõl, edényszárítók (rácsok, állványok), fa- vagy mûanyag létrák, fahordók bor lefejtéséhez, fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faorsók (fonálhoz,
selyemhez, paszományhoz), faszerkezetek bútorokhoz, fejes csavarok, nem fémbõl, fejtámaszok (bútorok), fekhelyek (lakásban
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tartott kisállatoknak), fiókok, fodrászszékek, fogasok (bútorok),
folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek, függönyök
ablakokba, belsõ, függönyök szövettel borított fából [bútorzat],
függönyrudak, függönysínek, függönytartók nem textilanyagokból, fûrészbakok, gyermekjárókák, gyógyszeres szekrények,
gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, halaskosarak, házszámok,
nem világító (nem fémbõl), hengerpárnák, hímzõkeretek, hirdetõtáblák, hordóabroncsok (nem fémbõl), hordócsapok, nem fémbõl,
hordódongák, hordók, nem fémbõl, hordótartó állványok, nem
fémbõl, húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok), iratgyûjtõ
polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), írópolcok, járókák, állókák kisgyermekeknek,kampók, fogasok (nem fémbõl), kanapék,
kaptárakhoz fakeretek, 3 karók növényekhez és fákhoz, karosszékek, sezlonok, kartotéktartók (bútorok), kaszanyelek, nem fémbõl, kályhaellenzõk, háztartási, kefékhez szerelékek, kemping hálózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszítõlécek, képkeretpántok, késnyelek, nem fémbõl, kézikocsik (bútorzat), kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl, kis íróasztalok, szekreterek, kis létrák, nem fémbõl, komódok, fiókos szekrények,
konténerek (tároláshoz,szállításhoz), nem fémbõl, kosarak, nem
fémbõl, kotlósketrecek, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
kulcstartó táblák, kutyaólak, ládák, dobozok, nem fémbõl, lefolyókhoz eltávolítható burkolatok, legyezõk, lemezek szintetikus
ámbrából, lemezes belsõ függönyök, levélládák, nem fémbõl,
és/vagy falazatból, lécek, rudak (képkeretekhez), lépcsõszõnyegekhez rögzítõrudak, lépek kaptárakba, lépviasz kaptárakhoz,
magas székek gyermekeknek, malteros/vakoló ládák, nem fémbõl, matracok, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, méhkasok, kaptárak, méhsejt, mosdóállványok (bútorzat), mozgó testek, mobilok (dísztárgyak)munkaasztalok, satupadok (nem fémbõl), munkapadok, munkaasztalok, mûasztalosipari
munkák, mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, nagy kosarak, nád (fonóanyag), nádpálcák, névtáblák,
nem fémbõl, nyugágyak, ólak, vackok (lakásban tartott kisállatoknak), padok (bútorok), palackállványok, palackborítások fából, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl), palackzárak
(nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok), párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõszekrények,
polcok (bútorok), próbababa szabóknak, próbababák, pultok (asztalok), puskatartó állványok, rajzasztalok, rakodólapok, nem fémbõl, rudak, póznák, nem fémbõl, ruhafogasok, nem fémbõl, ruhatakarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok, ruhásszekrénybe), sátorkarók, nem fémbõl, seprûnyelek (nem fémbõl), sisakok, nem fémbõl, szalagok fából, szalmafonatok, szalmafonatok (a gyékények
kivételével), szalmaszalagok, szalmaszálak, szívószálak italok
fogyasztására, szalmazsákok, szaru nyers vagy félig megmunkált
állapotban, szarvasagancsok, számítógéptartó-kocsik (bútorzat),
számológépállványok, szegecsek, nittek, nem fémbõl, szekrények, szerszámnyelek, nem fémbõl, székek (ülések), szélharangjáték (dekoráció), szénatartó jászolrácsok, szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból, tajték, tartályok, nem fémbõl, vagy
falazatból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, teknõsbékapáncél,
törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl), tükörcsempék, tükrök, újságtartó állványok, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok, párnák, vesszõfonatok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók, virágállványok (bútorok), vödörhordozó rúd vállra (iga), zárak
(nem elektromos), nem fémbõl, zászlórudak, zsanérok, csuklóspántok, nem fémbõl, zsámolyok, zsúrkocsik, ágy faanyaga,
ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl, ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével), álló kalapfogasok, áru(bemutató) állványok, ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl, élelmiszertató szekrények,
nem fémbõl, énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok, öltözõasztalok, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, asztaldíszek, nem nemesfémbõl, asztali késtartók, asztali olajtartók,
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nem nemesfémbõl, asztalnemû (a kések, villák és kanalak kivételével), nem nemesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl, bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cukorkásdobozok, nem nemesfémbõl, cukortartók, nem nemesfémbõl,
csészék nem nemesfémbõl, csizmahúzók, dagasztóteknõk, darálók (kézi) háztartási használatra, demizsonok, üvegballonok, dobozok üvegbõl, dugóhúzók, dugók üvegbõl, üvegdugók, ecet-,
olajtartók, nem nemesfémbõl, edények, edények kiöntõcsõrei,
edények (nem elektromosan fûtött), edénykészletek, asztalnemûk
nem nemesfémbõl, edénymosó kefék, egérfogók, egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók, enyvesfazekak, eszközök nyakkendõk formatartására, etetõvályúk állatoknak, fazekasáruk, fazékfedõk, fecskendõk virágok és (más) növények öntözéséhez fedeles
fémkorsók, nem nemesfémbõl, felmosórongyok, festett üveg, fésûk, fésûk állatoknak, fésûtartók, foghagymaprések (konyhai eszközök), fogpiszkálótartók, nem nemesfémbõl, forgatható csemegéstálak, formák jégkockákhoz, fõzelékes tálak, fõzõedények, fõzõeszközök (nem elektromos), füstfogók háztartási használatra,
fûszertartók, gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból, grillállványok, grillek, rostélyok (sütõeszközök), gyertyatartók
cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl, gyümölcsprések (nem
elektromos) háztartási használatra, habverõk (nem elektromos),
háztartási eszközök nem nemesfémbõl, háztartási keverõgépek
(nem elektromos), háztartási szûrõk, hõcserélõ folyadékokat tartalmazó ételhûtõk, háztartási használatra, hõszigetelt palackok,
hõszigetelt tartályok, hõszigetelt tartályok élelmiszerekhez, hõszigetelt tartályok italokhoz, huzatok vasalódeszkákra, hûtõpalackok, illatszerfüstölõk, ingfeszítõk, itatóvályúk, ivóedények,
ivókürtök, ivópoharak, jászlak állatoknak, kancsók, nem nemesfémbõl, karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl, kaspók (nem papírból), kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel, kávédarálók (kézi),
kávéfõzõk (nem elektromos), kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos), kávéskészletek, nem nemesfémbõl, kávészûrõk (nem elektromos), kefeáruk, kefék, kefék, elektromos (a géprészek kivételével), kefék tartályok tisztítására, kenyérkosarak
(háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartási használatra, kertészeti kesztyûk, kesztyûk fényesítéshez, kesztyûk háztartási használatra, kesztyûtágítók, ketrecek kedvtelésbõl tartott, állatoknak, keverõgépek (nem elektromos) háztartási használatra,
keverõkanalak (konyhai eszközök), kézi keverõpalackok (koktél-sékerek), kis nyársak (fémtûk) sütéshez, kis seprõk, (nem
elektromos) háztartási használatra, koktélkeverõk, kompótos
csészék, konyhai edénykészletek, konyhai eszközök, nem nemesfémbõl, konyhai merõkanalak, konyhai tartályok, nem nemesfémbõl, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra,
nem nemesfémbõl, körömkefék, kristályok (üvegáruk), kulacsok
utazóknak, kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra, lapátkák (asztalnemûk), lapátkák (konyhai eszközök), lapos csészék,
tálkák, lemezek tej kifutásának meggátlására, levesestálak, nem
nemesfémbõl, légyfogók (csapdák vagy légycsapók), likõröskészletek, locsolókannák, öntözõkannák, lókefék, lóvakarók
(szerszámok), lúgozókádak, madárfürdõk, madárkalitkák, majolika, malacperselyek, nem fémbõl, medencék (tartályok), mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, metéltkészítõ
készülékek (kézi mûködtetésû), morzsalapátok, mosdószivacsok,
mosódeszkák, mûvészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl, nadrágfeszítõk, nadrágvasalók, nadrágakasztók, nyeles
cserépserpenyõk, nyeles serpenyõk, nyélre erõsített felmosórongyok, olajsütõk (nem elektromos), olvasztott kvarc (félkész termékek) nem építési használatra, opálüveg, ostyasütõk (nem elektromos), palackalátétek, nem papírból, nem asztalnemûk, palackok, patkányfogók (csapdák), piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, pipetták (borkóstoló), poharak papírból
vagy mûanyagból, porcelándíszek, porcelánok, porított üveg dekorációs célra, porolók, prakkerek szõnyegekhez, reszelõk (háztartási eszközök), rosták (háztartási eszközök), rovarcsapdák, ruhaállványok (szárításhoz), ruhacsipeszek, ruhafeszítõk, ruhaszárító állványok, sajtharangok, salakrosták, hamurosták (háztartási
eszközök), salátástálak nem nemesfémbõl, sámfák, kaptafák cipõkhöz, seprûk, seprõk, serpenyõk sütéshez, sertéssörték, sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók nem nemesfémbõl,
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söröskorsók, sörték kefékhez, súrolópárnák konyhai használatra,
sütemény (keksz) vágók, süteményes tálcák, süteményformák,
süteményvágók, sütõformák, szalvétatartók, nem nemesfémbõl,
szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl, szappanadagolók, szappandobozok, szappantartók, szarvasbõr tisztításhoz, szájzuhanyok, zemetesládák, szemetesedények, szemöldökkefék, szenesvödrök, szentelt edények, nem nemesfémbõl, sziták (háztartási
eszközök), szivacsok háztartási használatra, szivacstartók, szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, szobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, szódavízszifonok, szórófejek
(vízporlasztó fúvókák) öntözõcsövekhez, szõnyegseprõk, szûrõk,
paszírozók nem nemesfémbõl, tartályok háztartási vagy konyhai
célokra (nem nemesfémbõl), tálak nem nemesfémbõl, tálalátétek
(asztali eszközök), tálcák háztartási használatra, nem nemesfémbõl, tálcák, nem nemesfémbõl, tányérok nem nemesfémbõl, teafõzõ tojások, teatojások, nem nemesfémbõl, teaszûrõk, nem nemesfémbõl, teásdobozok, nem nemesfémbõl, teáskannák, nem
nemesfémbõl, teáskészletek nem nemesfémbõl, tollseprûk, vajtartó burák, vajtartók, vályúk, vázák, nem nemesfémbõl, virágcserepek, vödrök állatsörték (kefeáruk és ecsetek), éjjeliedények,
ételburák, ételdobozok, étlaptartók, üstök, katlanok, üvegkancsók.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, angolszalonna, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó, tartósított, bundás burgonyaszeletek, burgonyaszirom, csemegeuborka, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú, étkezési, fagyasztott
gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, gomba, tartósított, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma, tartósított, hal (nem
élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halfilé, halhús emberi
fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, hús, hús, tartósított, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleveskoncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kazein
táplálkozási használatra, kefir, kolbász, konyha(kerti) növények,
konzervált, krokett, kukoricaolaj, lekvár, lencse, tartósított, leveskészítmények, levesek, mandula, darált, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési, olajok, étkezési, pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, sonka,
sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tej, tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek,
zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények, zöldségsaláták, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási
célra.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, babliszt, briós, burgonyaliszt étkezésre, búzadara, búzaliszt, cikória (pótkávé), cukor, cukorkaáruk, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére,
cukrászsütemények, csillagánizs, dara emberi táplálkozásra, díszek süteményekhez (ehetõ), ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, fagyasztott joghurt
(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverék, gabonakészítmények, glükóz étkezési használatra, gríz, kuszkusz, búzadara, gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húspástétomok, kandiscukor táplálkozási használatra, karamella (cukorkák), kekszek, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, kenyér kovász
nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, kovász, kukorica, sült, ku-

koricaliszt, kukoricapehely, lepények (gyümölcsös), lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek, maláta élelmezési célra, malátacukor
(maltóz), malátakivonat élelmezési célra, malátás kekszek, malomipari termékek, mandulapép, mandulás cukrászkészítmények,
mandulás cukrászsütemény, marcipán, melasz, menta a cukrászat
részére, metélt tészta, nudli, galuska, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra), méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, müzli, nádcukorszirup, palacsinták, paprika, õrölt (ételízesítõ), paradicsomszósz, pattogatott kukorica, pástétomok, piskóták,
propolisz emberi fogyasztásra (méhészeti termék), sáfrány (fûszer) ételízesítõ, sikér étkezési használatra, só élelmiszerek tartósítására, sós kekszek, sörecet, sütemények, süteménytészta (pép,
formázható), szójaliszt, szójaszósz, tavaszi tekercs, tea, teaalapú
italok, tejsodó (vaníliás krém), vadon élõ fûszernövények, vermicelli, nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek,
zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra, zabliszt,
zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék, ánizsmag, árpa
(hántolt), árpa (porrá tört), árpaliszt, édesítõszerek, természetes,
élesztõ, élesztõ ételekhez, ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), alkoholos
eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok, cseresznyepálinka, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok
és likõrök), gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, körtebor, likõrök, mézsör, pálinkák, brandyk, szeszes italok, égetett szeszes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.091
(151) 2009.03.27.
M 02 01344
(220) 2002.03.18.
SWEET POINT Zrt. „f.a.”, Eger (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti
Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BELLA ROSA
(511) 30 Desszertek.
(111) 197.110
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 03076
(220) 2008.10.02.
(732) Kinnarps Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

M885

197.855
(151) 2009.08.06.
M 08 03468
(220) 2008.11.07.
KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

karamell VITAL
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
197.899
(151) 2009.07.09.
M 07 03157
(220) 2005.02.21.
REWE-Zentral AG., Köln (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
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(511) 30 Cukor, édesség, kivéve joghurtos édességek, különösen fõzött menta és gyümölcsös édességek, gumicukorkák, nyalókák,
rágók.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.900
(151) 2009.07.10.
(210) M 07 03159
(220) 2007.09.17.
(732) Hét Csillagszem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Szúrja Jóga központ
(511) 41 Oktatás és sport, valamint jóga.

(541) CONDYLINE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

(111) 197.974
(151) 2009.06.03
(210) M 08 00287
(220) 2008.01.29.
(732) HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 198.162
(151) 2009.08.14.
(210) M 09 00518
(220) 2009.02.27.
(732) Koch’s Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(546)

198.158
(151) 2009.08.14.
M 08 02798
(220) 2008.09.04.
Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(511) 8
21

198.161
(151) 2009.08.14.
M 09 00081
(220) 2009.01.13.
CARL ZEISS AG, Oberkochen (DE)
302008054787.1
2008.08.22. DE
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MIRAX
(511) 9
Mikroszkópok és azok alkatrészei; szoftver.

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján,
mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós
mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.160
(151) 2009.08.14.
M 09 00071
(220) 2008.03.06.
Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest

(511) 29

Ecetes reszelt asztali torma üvegben.

(111) 198.163
(151) 2009.08.14.
(210) M 09 00218
(220) 2009.01.28.
(732) Tollár Mónika, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális
tevékenységek.
(111) 198.164
(151) 2009.08.14.
(210) M 09 00374
(220) 2009.02.12.
(732) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)
(546)

Hajszárító, hajvágó gép, hajvasaló.
Fésûk és szivacsok; kefék.

(111) 198.159
(151) 2009.08.14.
(210) M 09 00072
(220) 2009.01.13.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MI, MENNYI, MIÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

M886

Gabonakészítmények, csipszek, szneckek.

198.165
(151) 2009.08.14.
M 09 00231
(220) 2009.01.28.
ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) SAJTI-HAMI
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,
gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmentes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövényekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.166
(151) 2009.08.14.
M 09 00379
(220) 2009.02.12.
FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,
Budapest

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; méz, melaszszirup; fûszerek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.170
(151) 2009.08.17.
M 09 00592
(220) 2009.03.06.
Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(541) Annyi a világ, amennyit beletöltesz
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, túródesszertek és ezek ízesített változatai.
30 Cukor, cukorkák, kakaó és csokoládé, jégkrémek, pudingok, péksüteménynek és cukrászsütemények.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.167
(151) 2009.08.14.
M 08 01856
(220) 2008.06.03.
Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.168
(151) 2009.08.17.
M 07 02402
(220) 2007.07.02.
Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) Teljes Értékû Sertés
(511) 44 Haszonállatokra vonatkozó állatorvosi és táplálkozási információs szolgálatok.
(111) 198.169
(151) 2009.08.17.
(210) M 09 00594
(220) 2009.03.06.
(732) Straubinger Zoltán, Tata (HU)
(546)

198.171
(151) 2009.08.17.
M 09 00449
(220) 2009.02.19.
Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét (HU)

HÍRÖS HÉT
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.172
(151) 2009.08.17.
(210) M 09 00448
(220) 2009.02.19.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest
(591)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 198.173
(151) 2009.08.17.
(210) M 09 00299
(220) 2009.02.04.
(732) SPORTSZEM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Solt Anna, Solt Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

(511) 9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továbbá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).
(111) 198.177
(151) 2009.08.17.
(210) M 07 00563
(220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest
(541) Netforum
(511) 38 Távközlés.

(Orvosok szolgáltatásai) optikai szolgáltatás.

198.174
(151) 2009.08.17.
M 09 00296
(220) 2009.02.04.
Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

198.179
(151) 2009.08.24.
M 08 03296
(220) 2008.10.18.
International Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.175
(151) 2009.08.17.
M 08 03666
(220) 2008.11.28.
Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(511) 9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továbbá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).
(111)
(210)
(732)
(740)

198.176
(151) 2009.08.17.
M 08 03667
(220) 2008.11.28.
Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(511) 9
Magyarországról származó mágnesesen kódolt kártyák;
mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló
kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.
36 Magyarországról származó pénzügyi ügyletek; banki ügyletek; banki ügyletek adminisztrációs tevékenysége; kölcsön- és hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügyletek; pénzügyi kártya szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
bankkártya-szolgáltatások; készpénzkártya-szolgáltatások; adósságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos szolgáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektronikus pénzátutalási és készpénz-törlesztési szolgáltatások; készpénz-kezelési szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megtakarítási és biztosítási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatások; pénzügyi és befektetéskezelési szolgáltatások; befektetésre
vonatkozó banki és megtakarítási szolgáltatások; tõzsdei ügynöki
szolgáltatások; számlakifizetési szolgáltatások; valutaátváltási
szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetéstanácsadói szolgáltatások; pénzügyi kutatás; nyugdíjalap szolgáltatások; adminisztrációs és befektetés felértékelése; biztosítási szolgáltatások;
konzultáció, információ és tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
(111) 198.180
(151) 2009.08.24.
(210) M 08 03615
(220) 2008.11.20.
(732) Futi 2005 Bt., Dunaújváros (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.181
(151) 2009.08.24.
M 08 03740
(220) 2008.12.05.
Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 9
Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai lencsék, szemlencsék, okulárok, szemüveglencse üvegjei.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

198.182
(151) 2009.08.24.
M 08 03917
(220) 2008.12.20.
Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(151) 2009.08.25.
(220) 2009.01.12.

VEGASINO
41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások
nyújtása, online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
198.190
(151) 2009.08.25.
M 08 02639
(220) 2008.08.18.
Valent János, München (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszertár-létesítés, -üzemeltetés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.189
M 09 00060
Brazil Kft., Budapest (HU)

198.183
M 09 00059
dr. Tóth Zsoltné, Gyõr (HU)
dr. Tóth Zsolt ügyvéd, Gyõr

(511) 35 Ital és palackos bor, biotermékek, táplálékkiegészítõk, tejtermékek, tojás, étkezési olajok és zsírok, cukor, édesség, pékáru,
kávé, fûszer, konyhai és italkiegészítõ eszközök kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(151) 2009.08.24.
(220) 2009.01.12.

198.282
(151) 2009.08.29.
M 09 01071
(220) 2009.04.16.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

ANEEA
5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.287
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 00455
(220) 2009.03.12.
(732) Unger Rozália, Jánossomorja (HU)
(546)
(511) 30

Cukrászsütemények, fagylaltok.

(111) 198.185
(151) 2009.08.24.
(210) M 09 00208
(220) 2009.01.27.
(732) Nano Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek, festõanyagok, maróanyagok, nyers természetes gyanták,
fémlapok, fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.288
(151) 2009.08.31.
M 09 00588
(220) 2009.03.06.
Buszesz Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

198.186
(151) 2009.08.24.
M 09 00367
(220) 2009.02.11.
CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

Fittina
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

(511) 32
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.289
(151) 2009.08.31.
M 09 00589
(220) 2009.03.06.
Buszesz Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 198.297
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01120
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.298
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01121
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(511) 32

(111) 198.290
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01112
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.291
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01113
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.292
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01114
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.293
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01115
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.294
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01116
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.295
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01118
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.296
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01119
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Energiaitalok.

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.299
(151) 2009.08.31.
(210) M 09 01122
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

Gyógyszerkészítmények.

198.300
(151) 2009.08.31.
M 04 03870
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SportM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.301
(151) 2009.08.31.
M 04 03869
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SportH
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.302
(151) 2009.08.31.
M 04 03868
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT9
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 198.303
(151) 2009.08.31.
(210) M 04 03864
(220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
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(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SPORT6
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.304
(151) 2009.08.31.
M 04 03862
(220) 2004.09.16.
SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
dr. Székely György ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT4
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 198.306
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 00289
(220) 2009.02.03.
(732) A.S.S. Textil Kft., Budaörs (HU)
(546)

(111) 198.311
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01099
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Gyógyszerkészítmények.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

198.312
(151) 2009.09.02.
M 09 01095
(220) 2009.04.16.
RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

MAITALON
5

198.313
(151) 2009.09.02.
M 09 01096
(220) 2009.04.16.
RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

LULINA
5

198.314
(151) 2009.09.02.
M 09 01094
(220) 2009.04.16.
RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

MEKLERON
5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.308
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01104
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.309
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01097
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.310
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01102
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.307
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01101
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.315
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01105
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(511) 25

Gyógyszerkészítmények.

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.316
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01109
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Gyógyszerkészítmények.

198.317
(151) 2009.09.02.
M 09 01093
(220) 2009.04.16.
RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

MIDIANA
5

(111) 198.318
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01106
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.319
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01108
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.320
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01110
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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(546)
(511) 5

(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) HÓLABDA
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.321
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01111
(220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(111)
(210)
(732)
(740)

Gyógyszerkészítmények.

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

(111) 198.322
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01103
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

198.328
(151) 2009.09.03.
M 09 00568
(220) 2009.03.04.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(111) 198.329
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00225
(220) 2009.01.28.
(732) Fekécs Zoltán, Gyomaendrõd (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.323
(151) 2009.09.02.
(210) M 09 01100
(220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.324
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00524
(220) 2009.02.27.
(732) WING Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Zártkörõen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DeTe Immobilien
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111) 198.325
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00520
(220) 2009.02.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(511) 25

Cipõk.

(111) 198.330
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00322
(220) 2009.02.05.
(732) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krisztián Zoltán, Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.
38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban.
41 Üdülési tárgyú információ.
43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (idõleges).
(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

198.326
(151) 2009.09.03.
M 09 00566
(220) 2009.03.04.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) SIPOLÓ UFO
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(111) 198.327
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00567
(220) 2009.03.04.
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)

198.331
(151) 2009.09.03.
M 09 00569
(220) 2009.03.04.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) MESESZALON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(111) 198.332
(151) 2009.09.03.
(210) M 09 00519
(220) 2009.02.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
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(546)

(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111)
(210)
(732)
(740)

198.333
(151) 2009.09.03.
M 09 00373
(220) 2009.02.11.
Nanobakt Kft., Budapest (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

NANOSEPT
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(541) MÜSLI EGO
(511) 30 Gabonakészítmények, édesipari készítmények, müzli és
müzlitartalmú készítmények, müzliszelet.
(111) 198.353
(151) 2009.09.10.
(210) M 99 00308
(220) 1999.01.25.
(732) Kalmár Péter, Budapest (HU);
Péchy Cecilia, Budapest (HU)
(740) dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
25
33
34
41
42

(111) 198.349
(151) 2009.09.10.
(210) M 01 03457
(220) 2001.06.25.
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 9
CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítõ szalagok, videokazetták, videoszalagok.
38 Elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek, képek továbbítása
számítógépek segítségével; Internetszolgáltatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.352
(151) 2009.09.10.
M 02 03548
(220) 2002.07.29.
I.D.C. HUNGÁRIA Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegyiroda Kft., Budapest

Illatszerek, kozmetikai készítmények.
Ruházati cikkek, cipõk.
Alkoholos italok, sör kivételével.
Dohányzási cikkek, cigaretták, szivarok, gyufák.
Színházi elõadások, szórakoztatás.
Kávéház, vendéglõ.

(111) 198.354
(151) 2009.09.11.
(210) M 08 01714
(220) 2008.05.21.
(732) Minorics Nóra, Budapest (HU)
(554)

198.350
(151) 2009.09.10.
M 01 00504
(220) 2001.01.23.
Brunswick Corporation, Lake Forest, Illinois (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) QUANTUM
(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.351
(151) 2009.09.10.
M 03 02849
(220) 2003.06.27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
dr. Molnár Erika Erzsébet ügyvéd, Budapest

(511) 32

M893
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Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 198.357
(151) 2009.09.14.
(210) M 99 02667
(220) 1999.06.07.
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
(541) BIOSTEN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.358
(151) 2009.09.14.
M 09 00980
(220) 2009.04.09.
POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PINTURAS
(511) 1
Ipari vegyi termékek.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

A rovat 96 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.306, 195.991,
197.004, 197.012, 197.067, 197.075, 197.091, 197.110, 197.855,
197.899, 197.900, 197.974, 198.158–198.177, 198.179–198.183,
198.185, 198.186, 198.189, 198.190, 198.282, 198.287–198.304,
198.306–198.333, 198.349–198.354, 198.357, 198.358
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 157.078
(210) M 99 00262
(180) 2009.01.21
(111) 157.079
(210) M 99 00263
(180) 2009.01.21
(111) 159.889
(210) M 98 05101
(180) 2008.12.11
(111) 160.951
(210) M 98 04996
(180) 2008.12.02

(111) 161.446
(210) M 99 00086
(180) 2009.01.11
(111) 161.447
(210) M 99 00088
(180) 2009.01.11
(111) 161.448
(210) M 99 00089
(180) 2009.01.11
(111) 161.450
(210) M 99 00095
(180) 2009.01.12
(111) 161.451
(210) M 99 00100
(180) 2009.01.12

(111) 160.965
(210) M 99 00158
(180) 2009.01.15

(111) 161.452
(210) M 99 00101
(180) 2009.01.12

(111) 161.432
(210) M 99 00041
(180) 2009.01.07

(111) 161.457
(210) M 99 00133
(180) 2009.01.14

(111) 161.433
(210) M 99 00048
(180) 2009.01.07

(111) 161.460
(210) M 99 00172
(180) 2009.01.18

(111) 161.434
(210) M 99 00050
(180) 2009.01.07

(111) 161.470
(210) M 99 00331
(180) 2009.01.25

(111) 161.436
(210) M 99 00055
(180) 2009.01.07

(111) 161.472
(210) M 99 00424
(180) 2009.01.29

(111) 161.440
(210) M 99 00065
(180) 2009.01.08

(111) 161.473
(210) M 99 00326
(180) 2009.01.25

(111) 161.442
(210) M 99 00080
(180) 2009.01.11

(111) 161.474
(210) M 99 00002
(180) 2009.01.04

(111) 161.444
(210) M 99 00082
(180) 2009.01.11

(111) 161.477
(210) M 99 00342
(180) 2009.01.26

(111) 161.445
(210) M 99 00083
(180) 2009.01.11

(111) 161.703
(210) M 99 00090
(180) 2009.01.11
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(111) 161.707
(210) M 99 00139
(180) 2009.01.14

(111) 161.995
(210) M 99 00222
(180) 2009.01.19

(111) 161.708
(210) M 99 00142
(180) 2009.01.14

(111) 161.996
(210) M 99 00233
(180) 2009.01.20

(111) 161.710
(210) M 99 00174
(180) 2009.01.18

(111) 161.997
(210) M 99 00232
(180) 2009.01.20

(111) 161.719
(210) M 99 00145
(180) 2009.01.15

(111) 161.998
(210) M 99 00231
(180) 2009.01.20

(111) 161.745
(210) M 99 00110
(180) 2009.01.13

(111) 161.999
(210) M 99 00229
(180) 2009.01.19

(111) 161.746
(210) M 99 00173
(180) 2009.01.18

(111) 162.000
(210) M 99 00228
(180) 2009.01.19

(111) 161.770
(210) M 99 00117
(180) 2009.01.13

(111) 162.001
(210) M 99 00227
(180) 2009.01.19

(111) 161.980
(210) M 99 00148
(180) 2009.01.15

(111) 162.046
(210) M 99 00252
(180) 2009.01.20

(111) 161.981
(210) M 99 00152
(180) 2009.01.15

(111) 162.047
(210) M 99 00220
(180) 2009.01.19

(111) 161.982
(210) M 99 00163
(180) 2009.01.15

(111) 162.049
(210) M 99 00261
(180) 2009.01.21

(111) 161.985
(210) M 99 00170
(180) 2009.01.18

(111) 162.096
(210) M 99 00249
(180) 2009.01.20

(111) 161.987
(210) M 99 00253
(180) 2009.01.20

(111) 162.415
(210) M 99 00297
(180) 2009.01.22

(111) 161.988
(210) M 99 00255
(180) 2009.01.20

(111) 162.416
(210) M 99 00304
(180) 2009.01.22

(111) 161.991
(210) M 99 00416
(180) 2009.01.29

(111) 162.417
(210) M 99 00309
(180) 2009.01.25

(111) 161.993
(210) M 99 00270
(180) 2009.01.21

(111) 162.419
(210) M 99 00251
(180) 2009.01.20
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(111) 162.420
(210) M 99 00256
(180) 2009.01.20

(111) 162.455
(210) M 99 00289
(180) 2009.01.21

(111) 162.421
(210) M 99 00258
(180) 2009.01.21

(111) 162.456
(210) M 99 00313
(180) 2009.01.25

(111) 162.423
(210) M 99 00417
(180) 2009.01.29

(111) 162.457
(210) M 99 00279
(180) 2009.01.21

(111) 162.424
(210) M 99 00234
(180) 2009.01.20

(111) 162.462
(210) M 99 00306
(180) 2009.01.25

(111) 162.428
(210) M 99 00159
(180) 2009.01.15

(111) 162.464
(210) M 99 00307
(180) 2009.01.25

(111) 162.429
(210) M 99 00285
(180) 2009.01.21

(111) 162.465
(210) M 99 00254
(180) 2009.01.20

(111) 162.430
(210) M 99 00243
(180) 2009.01.20

(111) 162.467
(210) M 99 00418
(180) 2009.01.29

(111) 162.433
(210) M 99 00351
(180) 2009.01.26

(111) 162.470
(210) M 99 00161
(180) 2009.01.15

(111) 162.434
(210) M 99 00348
(180) 2009.01.26

(111) 162.811
(210) M 99 00397
(180) 2009.01.28

(111) 162.435
(210) M 99 00338
(180) 2009.01.26

(111) 163.066
(210) M 99 00268
(180) 2009.01.21

(111) 162.436
(210) M 99 00339
(180) 2009.01.26

(111) 163.158
(210) M 99 00352
(180) 2009.01.26

(111) 162.437
(210) M 99 00337
(180) 2009.01.26

(111) 163.276
(210) M 99 00382
(180) 2009.01.27

(111) 162.449
(210) M 99 00354
(180) 2009.01.26

(111) 163.288
(210) M 99 00408
(180) 2009.01.28

(111) 162.450
(210) M 99 00355
(180) 2009.01.26

(111) 163.529
(210) M 99 00398
(180) 2009.01.28

(111) 162.453
(210) M 99 00160
(180) 2009.01.15

(111) 163.620
(210) M 99 00353
(180) 2009.01.26
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 163.634
(210) M 99 00001
(180) 2009.01.04

(111) 165.130
(210) M 99 00319
(180) 2009.01.25

(111) 163.716
(210) M 99 00024
(180) 2009.01.05

(111) 166.004
(210) M 99 00106
(180) 2009.01.12

(111) 163.722
(210) M 99 00276
(180) 2009.01.21
(111) 163.944
(210) M 99 00257
(180) 2009.01.21
(111) 163.954
(210) M 99 00394
(180) 2009.01.20
(111) 164.038
(210) M 99 00164
(180) 2009.01.15
(111) 164.455
(210) M 99 00300
(180) 2009.01.22
(111) 164.597
(210) M 99 00033
(180) 2009.01.06

(111) 167.102
(210) M 99 00060
(180) 2009.01.07
(111) 168.779
(210) M 99 00175
(180) 2009.01.18
(111) 170.632
(210) M 99 00042
(180) 2009.01.07
(111) 171.012
(210) M 99 00085
(180) 2009.01.11
(111) 184.753
(210) M 04 03251
(180) 2009.01.25
A rovat 107 db közlést tartalmaz.

(111) 164.598
(210) M 99 00099
(180) 2009.01.12
(111) 164.628
(210) M 99 00266
(180) 2009.01.21
(111) 164.646
(210) M 99 00327
(180) 2009.01.25

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt
(111) 170.767
(732) Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft., Debrecen (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 164.709
(210) M 99 00329
(180) 2009.01.25
(111) 165.129
(210) M 99 00323
(180) 2009.01.25

Védjegyoltalom törlése
(111) 187.615
(732) BLACK STÚDIÓ Bt., Tokodaltáró (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.

Védjegyoltalom megújítása II.

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3%, Debrecen (HU);
Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3%, Paris (FR)
(111) 129.093
(732) Harlequin Hungary Kft., Budapest (HU)
(111) 129.094
(732) Harlequin Hungary Kft., Budapest (HU)
(111) 129.625
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 161.248
(732) HAPPY-DENT Kft., Budapest (HU)
(111) 161.709
(732) Dalkia Energia Zrt., Budapest (HU)
(111) 161.717
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)

(111) 163.344
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)
(111) 163.730
(732) K+S KALI GmbH, Kassel (DE)
(111) 164.425
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)
(111) 164.889
(732) N-Gene Research Laboratories Inc., New York, New York (US)
(111) 165.442
(732) JO MALONE INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 168.128
(732) N-Gene Research Laboratories Inc., New York, New York (US)
(111) 172.910
(732) Zonnebloem N.V., Willemstad, Curacao/Holland Antillák (AN)
A rovat 14 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II.

Jogutódlás

(111) 168.612
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 114.887
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 168.616
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 123.395
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 169.531
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 133.341
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 169.532
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 142.937
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 169.533
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 144.643
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 144.644
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 144.646
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 144.647
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 145.513
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 146.065
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 164.425
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)
(111) 165.619
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 165.625
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 165.973
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 169.995
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 174.138
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 179.689
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 179.911
(732) J. Safra IP Holding Co., Luxembourg (LU)
(111) 181.298
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 182.432
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 183.363
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 183.852
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 184.044
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
A rovat 31 db közlést tartalmaz.

(111) 166.375
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
Képviseleti megbízás

(111) 168.607
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
(111) 168.611
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 160.778
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 160.785
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 172.125
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.995
(732) Axel Springer-Budapest Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 172.126
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.316
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 176.922
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.717
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 162.811
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.529
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.539
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 164.156
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 164.858
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 167.084
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 167.307
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 168.659
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 168.660
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 169.002
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 169.010
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 169.209
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.369
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 177.371
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 177.372
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 177.373
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 179.195
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 179.196
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 180.476
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 27 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése
(111) 160.557
(732) Nyíregyháza Plaza Ingatlanfejlesztõ és Befektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(111) 160.778
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 160.785
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
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(111) 160.995
(732) Axel Springer-Budapest Kiadó Kft., Budapest (HU)
(111) 161.316
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 161.717
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)
(111) 162.811
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 177.373
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 179.195
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 179.196
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 163.529
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 180.476
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 163.539
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 196.823
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)

(111) 164.156
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 164.858
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 167.084
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 197.227
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(111) 197.413
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(111) 197.414
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
A rovat 30 db közlést tartalmaz.

(111) 167.307
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
Név-, illetve címváltozás

(111) 169.002
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 169.010
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 169.209
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 172.125
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 172.126
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 176.922
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 177.369
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 114.218
(732) Gillette U.K. Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(111) 114.219
(732) Gillette U.K. Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(111) 148.408
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 150.573
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 154.030
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 154.367
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 177.371
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 157.078
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 177.372
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 157.079
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
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(111) 157.080
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 166.401
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 157.913
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 177.126
(732) Vér József, Budapest (HU)

(111) 163.066
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 163.686
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 164.628
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 179.911
(732) J. Safra IP Holding Co., Luxembourg (LU)
(111) 188.418
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(111) 192.444
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
A rovat 18 db közlést tartalmaz.
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