
(210) M 05 00415 (220) 2005.01.28.
(731) The Black & Decker Corporation (Maryland államban

bejegyzett cég), Towson, Maryland (US)
(300) 2369221 2004.07.28. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Szerszámgépek; elektromos fúrók/meghajtók; lézerrel mû-
ködõ szerszámgépek és egyéb lézerrel mûködõ szerszámok;
elektromos fúrók/meghajtók lézeres illesztés irányítással a mun-
kafolyamat kiindulási pontját képezõ referenciapont meghatáro-
zására az elektromos fúró/ meghajtó kezelõje számára; szerszám-
gépek részeit képezõ berendezések, készülékek, vagy eszközök, a
szerszámgép, vagy a gépi fúró/ meghajtó kezelõje számára, a
munkafolyamat kiindulási pontját képezõ referenciapontot meg-
határozó sugárnyaláb vetítésére; szerszámgépek, fúrógépek/
meghajtók, vagy más szerszámok, amelyek olyan berendezést,
készüléket, vagy eszközt foglalnak magukban, amely a szerszám-
gép, a fúrógép/meghajtó, vagy más szerszám kezelõje számára a
munkafolyamat kiindulási pontját képezõ referenciapontot meg-
határozó lézersugár vetítésére szolgál, vagy a szerszám kezelõje
számára a munkafolyamat kiindulási pontját képezõ referencia-
pont meghatározására szolgáló lézer egységet foglal magában,
vagy a szerszám munkafelülethez történõ illesztett beállítására
használt csatlakoztatására szolgál, vagy szerszámgépeknek kije-
lölésére, vagy illesztésre szolgáló részei, vagy alkatrészei; lézeres
szerszámgépek, amelyek lézer egységei szerszámgép, fúró-
gép/meghajtó, vagy más szerszám munkafelülethez történõ il-
lesztésére, vagy a szerszámgép, fúrógép/meghajtó, vagy más
szerszám kezelõje számára a munkafolyamat kiindulási pontját
képezõ referenciapont meghatározására, vagy illesztési felada-
tokra szolgál; lézeres illesztõ mechanizmusok; a fenti áruk részei
és alkatrészei; lézeres berendezések, készülékek, vagy eszközök,
ahol a lézer egység szerszámgép, fúrógép/meghajtó, vagy más
szerszám kezelõje számára a munkafalyamat kiindulási pontját
képezõ referenciapont meghatározására, vagy szerszámgépek, fú-
rógépek/meghajtók, vagy más szerszámok munkafelülethez tör-
ténõ illesztésére, vagy megjelölési, illetve illesztési célokra szol-
gálnak; lézeregységek, amelyek a szerszám kezelõje számára a
munkafolyamat kiindulási pontját képezõ referenciapont megha-
tározására, vagy a szerszám munkafelülethez történõ illesztésé-
nek biztosítása érdekében szerszámokhoz való csatlakoztatásra,
vagy megjelölési, illetve illesztési célokra szolgálnak; a fenti áruk
bármelyikét magában foglaló szerszámgépek, fúrógépek/meghaj-
tók, vagy egyéb szerszámok; a fenti áruk részei és alkatrészei.
8 Szerszám tartozékok, különösen fûrészlapok, fúrófejek,
csavarhúzóbetétek, felsõmaró fúrófejek, csiszolókorongok és le-
mezek, csiszoló szerszámok és reszelõk, csiszoló lapok, amelyek
kézi szerszámokhoz vagy kézi szerszámok részeihez tartoznak;
berendezések, készülékek, vagy eszközök, amelyek kézi szerszá-
mok részei vagy alkatrészei, és lézernyaláb vetítésére szolgálnak
a szerszám vagy a fúró/meghajtó kezelõje számára, a munkafo-
lyamat kiindulási pontját képezõ referenciapont meghatározásá-
ra; szerszámok, vagy fúrók/meghajtók, amelyek olyan berende-
zést, készüléket, vagy eszközt tartalmaznak, amely a szerszám,
vagy fúró/meghajtó kezelõje számára a munkafolyamat kiindulá-
si pontját képezõ referenciapont meghatározására szolgáló lézer-
nyaláb vetítésére szolgál; kézi szerszámok, amelyek lézer egysé-
get tartalmaznak, amely a szerszám, vagy fúró/meghajtó munka-

felülethez történõ illesztésére, a szerszám, vagy fúró/meghajtó
kezelõje számára a munkafolyamat kiindulási pontját képezõ re-
ferenciapont meghatározására, vagy illesztési feladatokra szol-
gálnak; lézeres illesztési mechanizmusok; a fenti áruk részei és al-
katrészei; berendezések, készülékek, vagy eszközök, amelyek lé-
zer egységet tartalmaznak, amely szerszám vagy fúró/meghajtó
kezelõje számára a munkafolyamat kiindulási pontját képezõ re-
ferenciapont meghatározására, a szerszám, vagy fúró/meghajtó
munkafelülethez történõ illesztése céljából szerszámokhoz, vagy
fúró/meghajtókhoz történõ csatlakozatására, vagy megjelölési, il-
letve illesztési feladatokra szolgálnak; szerszámok részeit, vagy
alkatrészeit képezõ lézer egységek, amelyek szerszám vagy fú-
ró/meghajtó kezelõje számára a munkafolyamat kiindulási pont-
ját képezõ referenciapont meghatározására, szerszám, vagy fú-
ró/meghajtó munkafelülethez történõ illesztése céljára a szer-
számhoz, vagy fúró/meghajtóhoz történõ csatlakoztatásra, vagy
megjelölési, illetve illesztési feladatokra szolgálnak; a fenti áruk
bármelyikét magában foglaló szerszámok, vagy fúrók/meghaj-
tók; a fenti áruk részei és alkatrészei.

9 Elemek és elem egységek, akkumulátorok; elem/akkumulá-
tor töltõk; a fenti áruk részei és alkatrészei; berendezések, készü-
lékek, vagy eszközök lézernyaláb vetítésére a munkafolyamat ki-
indulási pontját képezõ referenciapont meghatározására szer-
számgép fúrógép/meghajtó, vagy egyéb szerszám kezelõje szá-
mára; lézer egységek szerszámgép, fúrógép/meghajtó vagy egyéb
szerszám kezelõje számára a munkafolyamat kiindulási pontját
képezõ referenciapont meghatározására, vagy illesztési felada-
tokra; lézeres illesztõ mechanmizmusok; berendezések, készülé-
kek, vagy eszközök amelyek lézer egységet tartalmaznak a mun-
kafolyamat kiindulási pontját képezõ refrenciapont meghatározá-
sára szerszámgép, fúrógép/meghajtó vagy egyéb szerszám keze-
lõje számára; lézer egységek a munkafolyamat kiindulási pontját
képezõ refrenciapont meghatározására szerszám kezelõje számá-
ra, vagy megjelölési, illetve illesztési feladatokra; valamennyi
fenti áru részei és alkatrészei.

(210) M 05 01758 (220) 2005.05.19.
(731) Kiss Péter, Zalaegerszeg (HU)

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

lok; gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök; ezek irodák, cé-
gek, vállalkozások, intézmények, közintézmények, közületek ré-
szére való közvetlen kiszállítására.
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(210) M 06 03541 (220) 2006.10.27.
(731) Szigeti Krisztina, Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00333 (220) 2008.02.04.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

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

(210) M 08 01620 (220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 08 01621 (220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 08 02315 (220) 2008.07.15.
(731) Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)

(546)

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

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

Budapest

(541) FLUORISIL
(511) 1 Vegyipari termékek.

3 Fogkrémek.

(210) M 08 03172 (220) 2008.10.10.
(731) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Magyarországról származó borok.

(210) M 08 03174 (220) 2008.10.10.
(731) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

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

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Magyarországról származó borok.
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(210) M 08 03793 (220) 2008.12.10.
(731) Soltész Krisztina, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Könyvek, sajtótermékek, oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével).

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

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

(210) M 08 03952 (220) 2008.12.29.
(731) Beauty Model Ltd., Majmo, Marshall Islands (IS)
(740) Michael Patrick Dwen, Diósd

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

nyek és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 00405 (220) 2009.02.16.
(731) LITECOM Kommunikációs Iroda Bt., Budapest (HU)

(591)

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

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

(210) M 09 00583 (220) 2009.03.05.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr-, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(210) M 09 00606 (220) 2009.03.09.
(731) Magyar Útügyi Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

(210) M 09 00783 (220) 2009.03.24.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(554)

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

(210) M 09 00843 (220) 2008.04.02.
(731) Itália Konyhastúdió Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00891 (220) 2009.04.03.
(731) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

recikkek.

(210) M 09 01025 (220) 2009.04.14.
(731) KÉPMÁS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

gép programok.
16 Könyvek, képregények, folyóiratok, magazinok, újságok,
hírlevelek, katalógusok, brosúrák, prospektusok, poszterek, nap-
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tárak, atlaszok, térképek, üdvözlõlapok, könyvjelzõk; író- és rajz-
eszközök; tanítási és oktatási anyagok és eszközök (készülékek
kivételével).

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

(210) M 09 01185 (220) 2009.04.23.
(731) Hõszigetelõ Üveggyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Fából készült ablakok, ablakkeretek, illetve mûanyag ablak-
keretek.

(210) M 09 01233 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01248 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01249 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01259 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 01286 (220) 2009.04.30.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 01293 (220) 2009.04.30.
(731) Csobán Éva, Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; (esküvõi ünnepségek
rendezése).

(210) M 09 01296 (220) 2009.04.30.
(731) Graboplast Padlógyártó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

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

padlóburkoló mozaiklapok nem fémbõl, parkettafák, parketták.

(210) M 09 01325 (220) 2009.05.05.
(731) Dilsad Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01421 (220) 2009.06.17.
(731) Nagy Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01430 (220) 2009.05.14.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01434 (220) 2009.05.14.
(731) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 09 01435 (220) 2009.05.14.
(731) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

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

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

(210) M 09 01466 (220) 2009.07.16.
(731) Global Recycling Hungary Hulladékhasznosító Kft., Baja (HU)
(740) Páris Józsefné, Vaskút

(546)

(511) 40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulla-
dékkezelés (átalakítás).

(210) M 09 01468 (220) 2009.07.06.
(731) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

(546)

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

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

(210) M 09 01491 (220) 2009.05.20.
(731) Armanik Trading Kft., Dunakeszi (HU)

(541) HUNDEKOR
(511) 17 Habosított polisztirol mûanyaghab, egyéb habosított mû-

anyag termék és ezekbõl az anyagokból készített blokkok (tömb-
öntvények) átalakítása beltéri dekorációs rendeltetésre.

19 Mûanyag dekorációk, mûanyag formák, díszlécek, öntött
formák, extrudált, vágott vagy hõkezeléssel alakított termékek,
amelyek habosított vagy nem habosított mûanyagból készülnek.

20 Ehhez az osztályhoz tartozó belsõ dekorációs gyártmányok,
mint például mûanyag gyártmányok és elemek.

(210) M 09 01493 (220) 2009.07.09.
(731) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

(546)

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

(210) M 09 01509 (220) 2009.05.21.
(731) Reklámtaxi Fuvarközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

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

(210) M 09 01546 (220) 2009.05.26.
(731) Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 01577 (220) 2009.05.28.
(731) MED-BOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó István Tamás, Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01579 (220) 2009.05.28.
(731) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs

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

(546)

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

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

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

(210) M 09 01580 (220) 2009.05.28.
(731) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs

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

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01599 (220) 2009.05.29.
(731) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Karácsonyi Béla

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PENTIUM
(511) 16 Nyomtatványok; fõként kiadványok, könyvek, folyóiratok,

újságok, magazinok, brosúrák, pamfletek és felhasználói kézi-
könyvek a számítógép iparral kapcsolatban, számítógép hardver,
számítógép szoftver, számítógép perifériák, számítógép alkatré-
szek számítógéppel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy kommu-
nikációs-termékek és szolgáltatások; utasítások, oktatási segéd-
eszközök és kézikönyvek, írószer és papíráruk és irodaszerek, író-
papír, jegyzettömbök, számítógép papír és számítógép progra-
mok feljegyzésére (rögzítésére) alkalmas papír szalagok és kár-
tyák.

38 Kommunikációs szolgáltatások.

42 Számítógéppel kapcsolatos és kommunikációval kapcsola-
tos szolgáltatások, nevezetesen számítógéppel és kommunikáció-
val kapcsolatos termékek installációjával (üzembehelyezésével),
javításával, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások, segítség és
tanácsadás; on-line katalógus és postai rendeléses szolgáltatás
számítógéppel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és
szolgáltatásokhoz; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógép-
pel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és szolgáltatá-
sokhoz ügyfelek részére információs szolgáltatás a számítógép
technológia területén az Interneten-en keresztül; on-line kiadvá-
nyokkal nevezetesen könyvek, brosurák, termék riportok, kataló-
gusok és pamfletek kiadásával kapcsolatos tevékenység a számí-
tógép és információs technológia területén; szabványok szerkesz-
tése ügyfelek számára számítógép-szoftver, -hardver és kommu-
nikációs berendezések tervezésével és üzembehelyezésével kap-
csolatban; számítógép szoftver, számítógép hardver és hálózatter-
vezési szolgáltatás ügyfelek számára.

(210) M 09 01647 (220) 2009.06.29.
(731) Humancell MCC Kft., Budapest (HU)
(740) Belányiné Hecsei Edit, Budapest

(546)

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

44 Humán sejtek, szövetek, szervek gyûjtése, preparálása, ku-
tatáshoz való felhasználása, orvosi felhasználási célú készítmény
készítése, különös tekintettel a köldökzsinórvér eredetû õssejtek-
re és spermasejtekre; biológiai készítmények készítése sejtvona-
lak létrehozása és fenntartása, vér szeparálása, sejtek, szövetek,
szervek, készítmények mélyfagyasztása és fagyasztva tárolása;
vérkészítmények, sejtek, szövetek, szervek biológiai meghatáro-
zása, analizálása, tipizálása, sejtfelszíni marker-jelölése; vérvéte-
li helyiség és orvosi vizsgáló szoba mûködtetése, orvosi szolgálta-
tás nyújtása, orvosi vizsgálat, diagnosztika, orvosi szakvélemény
készítése.

(210) M 09 01661 (220) 2009.06.08.
(731) Szász János, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

(210) M 09 01669 (220) 2009.06.09.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01679 (220) 2009.06.11.
(731) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.
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(210) M 09 01709 (220) 2009.06.15.
(731) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapour (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 01710 (220) 2009.06.15.
(731) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapour (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 01711 (220) 2009.06.15.
(731) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapour (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat, ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel éa ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek kávéházak; ideiglenes szállás-
helyek foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szol-
gáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 01716 (220) 2009.06.16.
(731) Shadowners Magyarország Motorsport Egyesület,

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

(546)

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

(210) M 09 01722 (220) 2009.06.09.
(731) ATI-SYSTEM KFT., Kisvárda (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(541) AMIRA
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 09 01730 (220) 2009.06.17.
(731) Café Frei Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01731 (220) 2009.06.17.
(731) Café Frei Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01737 (220) 2009.06.17.
(731) Dobogó Pincészet Szölészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
(740) Bárándy Tamásné, Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

kivételével.

(210) M 09 01766 (220) 2009.06.18.
(731) Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 01777 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

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

(210) M 09 01778 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

(546)

(511) 30 Sók.

(210) M 09 01779 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

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

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

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

(210) M 09 01780 (220) 2009.06.18.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

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

(210) M 09 01781 (220) 2009.06.18.
(731) DAIGIANA Bt., Budapest (HU)
(740) DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, fürdõruha.

(210) M 09 01792 (220) 2009.06.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 01795 (220) 2009.06.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01797 (220) 2009.06.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01814 (220) 2009.06.23.
(731) KLÍMA KLUB Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Némethi Gábor, Holló és Némethi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Környezetvédelem.

(210) M 09 01815 (220) 2009.06.23.
(731) E-TRAINING CENTER Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Audiovizuális tanítási eszközök.
36 Biztosítási ügynöki tevékenység.
41 Oktatás.

(210) M 09 01817 (220) 2009.06.23.
(731) LANTOSBOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Soltvadkert (HU)

(546)

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

(210) M 09 01819 (220) 2009.06.23.
(731) Your Dance Kft., Budapest (HU)
(740) Kléger Ügyvédi Iroda, dr. Kléger Viktor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01832 (220) 2009.06.24.
(731) Alimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, szakvélemény adása, számítógép prog-
ramok kidolgozása, számítógép programok adatainak átalakítása,
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számítógépek programjainak és adatoknak az átalakítása, számí-
tógép programok korszerûsítése.

44 Gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi szolgáltatások,
gyógyszerészeti adatok begyûjtése.

(210) M 09 01839 (220) 2009.06.24.
(731) dr. Sarkady Ildikó, Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Aurél ügyvéd, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámozás, üzletszervezési és üzlet-
vezetési tanácsadás.

41 Szakmai képzés, oktatás, konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása.

45 Jogi szolgáltatások, képviselet jogvitákban [jogi szolgálta-
tások], szaktanácsadás média jogi kérdésekben.

(210) M 09 01847 (220) 2009.07.29.
(731) Menyhárd István Alapítvány, Budapest (HU)

(541) MENYHÁRD ISTVÁN TARTÓSZERKEZET-
TERVEZÕ MESTERISKOLA

(511) 16 Nyomdaipari termékek.

41 Nevelés, szakmai képzés.

42 Tudományos és mûszaki szogáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.

(210) M 09 01853 (220) 2009.06.25.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 01854 (220) 2009.06.25.
(731) Zhao Ming, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 01857 (220) 2009.06.25.
(731) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(591)

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

(210) M 09 01859 (220) 2009.06.25.
(731) Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.

29 Hûsipari termékek, húsfélék, vörösáruk, kolbászfélék, szá-
razáruk, töltelékáruk, sonka, zsír, baromfi, sertéshús termékek.

(210) M 09 01868 (220) 2009.06.26.
(731) SALE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Emese ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01869 (220) 2009.06.26.
(731) SALE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Emese, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01901 (220) 2009.06.29.
(731) dr. Lõcsei Zsófia, Budapest (HU)

(541) CTGDOKTOR
(511) 10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

44 Távgyógyászati szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatá-
sok.
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(210) M 09 01902 (220) 2009.06.29.
(731) Steiner László, Budapest (HU);

dr. Tóth Tamás, Budapest (HU);
Fekete István, Budapest (HU)

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

(541) HUNGARIAN INTERIM MANAGEMENT KFT.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi (üzletviteli) ügyletek; kereske-

delmi (üzletviteli) adminisztráció; irodai munkák.

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

Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás.

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

Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás.

(210) M 09 01906 (220) 2009.06.30.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry

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

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

termékek.

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

(546)

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

(210) M 09 01908 (220) 2009.06.30.
(731) Top Shoot Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

Budapest

(546)

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkohol men-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok;
izotóniás italok; szörpök és más készítmények italokhoz; zöldség-
levek; szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok.

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

(210) M 09 01914 (220) 2009.06.30.
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD., Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01919 (220) 2009.06.30.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01921 (220) 2009.07.01.
(731) Jiang Weiyan, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) CIN CIN AMICA
(511) 25 Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

(210) M 09 01922 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) topbike.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01924 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) szon.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01925 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) medijobs.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01926 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) hoteljob.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01927 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) haon.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01928 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) édenkert.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01929 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) boon.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01930 (220) 2009.07.01.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(541) bikemag.hu
(511) 16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,

prospektusok, újságok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 01932 (220) 2009.07.02.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, mérgek, patkánymérgek, rovarirtó szerek
(inszekticidek), rovarriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek
kutyáknak, légyirtó készítmények, molyirtó készítmények, rovar-
riasztók.

21 Egérfogók, patkányfogók (csapdák), rovarcsapdák.

37 Patkányirtás.
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(210) M 09 01933 (220) 2009.07.02.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), ro-
varriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarri-
asztók.
9 Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(210) M 09 01934 (220) 2009.07.02.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), ro-
varriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarri-
asztók.
9 Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(210) M 09 01935 (220) 2009.07.02.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), ro-
varriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarri-
asztók.
9 Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(210) M 09 01936 (220) 2009.07.02.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel és állatgyógy-
szerrel kapcsolatban).

(210) M 09 01937 (220) 2009.07.02.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel és állatgyógy-
szerrel kapcsolatban).

(210) M 09 01944 (220) 2009.07.01.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

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

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

(210) M 09 01946 (220) 2009.07.01.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-
rök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 01950 (220) 2009.07.03.
(731) Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU);

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

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

(210) M 09 01956 (220) 2009.07.03.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01966 (220) 2009.07.06.
(731) LITERATURA MEDICA Orvostudományi Publicisztikai

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

(546)

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

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

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

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

(210) M 09 01975 (220) 2009.07.07.
(731) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 01982 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, kitöltõ beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 01983 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 09 01984 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 09 01985 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 09 01986 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 09 01992 (220) 2009.07.07.
(731) G.L. Pharma GmbH (a limited liability company under Austrian

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

Budapest

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

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

(210) M 09 01993 (220) 2009.07.07.
(731) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar,

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

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01997 (220) 2009.07.08.
(731) Vollár Tibor, Törökbálint (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

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

(210) M 09 01999 (220) 2009.07.08.
(731) Pharmacash Kft., Kimle (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

mosó szerek; fogkrémek.

5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, bébiételek,
gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok, fürdõsók,
légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.

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

(210) M 09 02003 (220) 2009.07.08.
(731) dr. Ötvös Károly, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok; újságok; magazinok; idõszakos kiadvá-
nyok; könyvek, könyvecskék/füzetek; fényképek; programlefû-
zõk és fûzõanyagok; írószerek/papíráruk; oktatási és tananyag;
kézikönyvek; könyvek és/vagy tömbök íráshoz vagy rajzoláshoz;
készülékek és/vagy anyagok íráshoz vagy rajzoláshoz; kártyák;
születésnapi üdvözlõkártyák; üdvözlõlapok; postai levelezõla-
pok; jegyek; sportmérkõzés jegyek; órarendek; jegyzetblokkok,
noteszek; albumok; fényképalbum; autotípiák; címregiszterek;
almanachok; naptárak; tollak; ceruzák; tokok, tartók és dobozok
tollakhoz és/vagy ceruzákhoz; itatósok, jegyzetblokkok; papír és
papírcikkek, kartonpapír és kartonpapír cikkek; radírok, radírozá-
si termékek; ceruzahegyezõk; vonalzók; könyvjelzõk; könyvtá-
maszok; poszterek; levéltálcák/kosarak; naptárak; papírnyo-
mó/levélnehezékek; iratkapcsok/gemkapcsok; ajándék zacskók;
csomagoló zsákok; ajándék csomagolóanyag; csomagolópapír;
borítékok; mappák, címkék, pecsétek; iskolai táblák; albu-
mok/könyvek (újság)kivágások beragasztására; diagramok/táblá-
zatok/(tengerészeti) térképek; földrajzi térképek; hordtáskák, sze-
metes zsákok; nyomatok; képek; tinták és tintatartók; papírkés;
plakátot tartalmazó magazinok; jelzõtáblák, hirdetõtáblák; ra-
gasztószalagok ragasztószalag-adagolók; irodai felszerelések;

kalapdobozok kartonból; stencilek/sablonok; söralátétek; kataló-
gusok; címkék, matricák; matricák (textilre); ábrák/diagra-
mok/grafikonok; festékdobozok; festõecsetek; hímzõminták;
metszet(készítés), vésés; tányéralátétek, söralátétek, asztalterí-
tõk, szalvéták, törülközõk, zsebkendõk, mind papírból vannak;
papírzászlók; WC-papír; térképek; tányéralátétek, poháralátétek
papírból, papírlemezbõl vagy kartonból; grafikus nyomtatványok
és reprodukciók; litográfiák, litografált (mûtárgyak); portrék/arc-
képek; a fent említett áruk alkatrészei és szerelvényei, valamint
minden, ami a 16. áruosztályban benne foglaltatik.

25 Felsõ ruházati cikkek; sportruházati cikkek; lábbeli, mint ru-
házati cikk; fejfedõk (kalapáru); ingek; magasszárú cipõk/bakan-
csok; alsóruházat; kabátok; kezeslábasok; gallérvédõk és gallé-
rok; fülvédõk (fülmelegítõ szorítópántok); futballcipõk; futball
ruházat; kiegészítõk/kellékek/díszek (fém) cipõkhöz és csizmák-
hoz; rövidnadrág, sort; pólók; zoknik; pamutpulóverek/szabad-
idõfelsõk; sapkák; kalapok; sálak; zakók, dzsekik; köntösök/pon-
gyolák; pizsamák; szandálok; papucsok; lábbelik; Dinamó nad-
rág; strandruhák és -cipõk; babacipõk; pelenkák és partedlik; ját-
szóruha, gyermek kezeslábas; csecsemõnadrágok és (kezeslábas)
pizsamák; kezeslábas, munkaruha, cejgruha; nadrágtartók; övek
és barettek; csuklón viselt szalagok; tréningruha; nyakkendõk;
kötények; fürdõköpenyek; fürdõsapkák és fürdõruhák; für-
dõ/úszónadrágok; sárcipõk; harisnya/zoknitartók; kesztyûk és uj-
jatlan kesztyûk; hajszalagok; magasszárú cipõk/bakancsok; övek
(ruházat); kötöttáru/harisnyák; zakók, dzsekik; gyapjútrikók,
szvetterek; pulóverek és kötött ruhadarabok; leggingek/sztreccs-
nadrágok; ruha bélések; parkák/kapucnis sportkabátok; vállken-
dõk; atléták/trikók; szoknyák; mellények/trikók; ellenzõk (sap-
kán); mellények; vízhatlan ruházat, valamint minden, ami a 25.
áruosztályban benne foglaltatik.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint minden, ami a 35. szolgáltatá-
si osztályban benne foglaltatik.

38 Telekommunikációs szolgáltatások; telefon-, távirati, rá-
diótelefon-szolgáltatások; rádiós fax-, rádiós személyhívó és rá-
diós kommunikációs szolgáltatások; telekommunikációs készü-
lékek és berendezések kölcsönzése; elektronikus üzenetszállító
szolgáltatások; rádió és/vagy TV programok közvetítése és/vagy
átadása; video telefon szolgáltatások; számítógéppel segített üze-
net- és képátvitel; hírek és aktuális eseményekrõl szóló informá-
ció átadása; bármely fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos
információs és tanácsadási szolgáltatások; közvetítés; rádió
és/vagy TV programok közvetítése és/vagy átadása; adatátadás és
adatközvetítés; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; kábeles,
mûholdas és földi mûsorszórási szolgáltatások; távközlés (szálop-
tikai hálózatokon keresztül megvalósított); mûsorszórás a world
wide weben keresztül; szöveg, üzenetek, információ, hang és ké-
pek közvetítése és átadása; rádió- és tv-programok, szöveg, üze-
netek, információ, hang és képek átadása kommunikációk és szá-
mítógépes hálózatok révén; információ, üzenetek, szöveg, hang,
képek, adat és rádió- és tv-programok számítógéppel támogatott
átadása; digitális információ közvetítése és átvétele kábelen, ve-
zetéken vagy optikai szálon; információ szöveg, hangok, képek,
adatok és üzenetek vétele és cseréje; elektronikus levelezési szol-
gáltatások; interaktív video szöveg szolgáltatások; hírinformáció
és hírügynökségek szolgáltatásai; üzenetküldés; számítógépek és
számítógépes terminálok és számítógépes hálózatok révén
és/vagy között folyó kommunikáció; kommunikációk adatbázi-
sokhoz és számítógépes hálózatokhoz való hozzáférhetõségre;
kommunikációs szolgáltatások információhoz, szöveghez, hang-
hoz, képekhez és adathoz való hozzáférhetõségre kommunikációs
és számítógépes hálózatokon keresztül; bejárati szolgáltatások
kommunikációkba vagy számítógépes hálózatba való hozzáférés-
re; számítógépen tárolt adatbankról szerzett információ visszake-
resése, biztosítása és lejátszása; információ üzenetek, szöveg,
képek és adat elektronikus lejátszása; a fent említett szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos tájékoztatás, konzultáció és tanácsadás; Inter-
neten (világhálón) történõ összes közlés, megjelenítés, valamint
minden, ami a 38. szolgáltatási osztályban benne foglaltatik.
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41 Labdarúgóedzés, labdarúgó-iskolák és oktatás; labdarúgás-
hoz kapcsolódó oktatás és képzés megrendezése és levezetése;
labdarúgó-tanfolyamok megrendezése, levezetése és lehetõvé té-
tele; menedzsment szolgáltatások labdarúgók számára; szórakoz-
tató labdarúgó szolgáltatások; testnevelés; fitnesz képzési szol-
gáltatások; gyakorlati képzés és bemutatók szolgáltatása; szóra-
koztató, képzési, pihenési és sporttevékenységek és létesítmé-
nyek szolgáltatása; számítógépes hálózatokon és telefonon ke-
resztül nyújtott szórakoztató, képzési, pihenési és sportinformáci-
ós szolgáltatások; testnevelés; sport- és nyaralótábor szolgáltatá-
sai (szórakoztatás formájában); versenyek és események szerve-
zése; díjkiosztó ünnepségek szervezése, rendezése és megtartása;
kiadás/megjelentetés (könyv- és szöveg-); sportfelszerelések köl-
csönzése; sport- és nyaralótábor szolgáltatásai (szórakoztatás for-
májában); klubszolgáltatások; egészség(védõ) klub szolgáltatá-
sok; információk nyújtása a futballal kapcsolatban; szórakoztató
labdarúgó szolgáltatások; rajongóklubban nyújtott szolgáltatá-
sok; tagsági rendszer szolgáltatások; információk nyújtása a fut-
ballal kapcsolatban; információs és/vagy oktatási szolgáltatások a
Kecskeméti Torna Egyesülettel kapcsolatban; oktatási és képzési
szolgáltatások; rendezés és lebonyolítás (konferencia és kiállítás);
kiállítások megszervezése; sorsjátékok; filmgyártás; videoszalag
film termelése; gyakorlati kiképzés (bemutatás); rádió- és televí-
zió-programkészítés; fentiekkel kapcsolatos tájékoztató és ta-
nácsadó szolgáltatás, valamint minden, ami a 41. szolgáltatási
osztályban benne foglaltatik.

(210) M 09 02006 (220) 2009.07.07.
(731) Kovásznay Dóra, Csénye (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Sárvár

(546)

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

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ércek.

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

(210) M 09 02009 (220) 2009.07.09.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02017 (220) 2009.07.09.
(731) Green Textile Recycling Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Attila, Dr. Sasvári Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Használtcikk kereskedelem; használtcikk franchise.

(210) M 09 02020 (220) 2009.07.09.
(731) Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai szerek állatok számára, samponok kedvtelésbõl
tartott állatoknak, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyá-
szati használatra, kutya lemosószerek (öblítõ), kutya mosdatósze-
rek.

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

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

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

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek, tejporok, sûrített tej, instant tejkészítmé-
nyek, és más készítmények élelmiszerekhez, melyek nem tartoz-
nak más osztályokba; krém vagy tej alapú anyagok kávéhoz.

30 Kötõanyagok élelmiszerekhez és italokhoz, melyek nem
tartoznak más osztályokba; keverékek instant kávé és kakaó ita-
lok készítéséhez; kávé, csokoládé és kakaó italok.

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

Budapest

(541) MIA
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(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
túró, sajt, vaj, joghurt és kefir, étkezési olajok és zsírok.

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

(210) M 09 02023 (220) 2009.07.10.
(731) Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02032 (220) 2009.07.13.
(731) Arundo Kft., Veresegyház (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 02040 (220) 2009.07.13.
(731) Triones Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 02041 (220) 2009.07.13.
(731) Polyák László, Budapest (HU)

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

nyek, gabonakésztímények, cukorka, méz, fagylaltok.

32 Alkoholmentes italok.

43 Vendéglátás.

(210) M 09 02044 (220) 2009.07.09.
(731) Swiss Time Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02055 (220) 2009.07.13.
(731) eVisit Kft., Nagymaros (HU)
(740) dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 02059 (220) 2009.07.15.
(731) Polgári Újpestért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 09 02062 (220) 2009.07.15.
(731) Autotarg 2000 Bt., Dunaharaszti (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Ágynemûk, törölközõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sportruházat, fürdõruhá-
zat, úszónadrágok, zoknik.

26 Gombok, csattok.

(210) M 09 02068 (220) 2009.07.15.
(731) Mabao Music Bt., Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 02069 (220) 2009.07.15.
(731) Gállosné Bogdán Éva, Budapest (HU)

(541) Bulváron innen és túl
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bá-
lok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadá-
sok tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóripor-
tok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szerve-
zése és lebonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítá-
sok szervezése; modellügynökségek mûvészek számára; on-line
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játé-
kok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-

sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszáriók
szolgáltatásai); sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépség-
versenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítá-
sa; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szó-
rakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; vi-
deofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgál-
tatásai (szórakoztatás).

(210) M 09 02071 (220) 2009.07.15.
(731) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

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

(210) M 09 02072 (220) 2009.07.15.
(731) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

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

(210) M 09 02075 (220) 2009.07.15.
(731) RITEK Zrt., Szeged (HU)

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

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

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

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

42 Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz; mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
tevékenység, számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép
programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, szá-
mítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenn-
tartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

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

(210) M 09 02076 (220) 2009.07.15.
(731) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 02077 (220) 2009.07.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(210) M 09 02079 (220) 2009.07.15.
(731) International Foodstuffs Co., Sharjah (AE)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ALLEGRO
(511) 29 Étkezési olajok, zsírok, vajkészítmények, margarin, vaj, le-

ves termékek, tej- és tejtermékek, ízesített tej, tejes turmixitalok,
hús, hal, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok, tojások, burgonya- és nem-burgonya alapú falatkák,
burgonya szirmok és szalmakrumplik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

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

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

(210) M 09 02085 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02086 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02088 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02089 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02090 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 02091 (220) 2009.07.16.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02093 (220) 2009.07.16.
(731) Magortherm Zrt., Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 02094 (220) 2009.07.16.
(731) ESHD Euro-Service Home Delivery Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(210) M 09 02096 (220) 2009.07.16.
(731) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládé-
termékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák, karamellák,
gumi- és zselécukrok.

(210) M 09 02097 (220) 2009.07.16.
(731) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosú-
rák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézi-
könyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.

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

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

(210) M 09 02121 (220) 2009.07.17.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Vaníliás teasütemények.

(210) M 09 02122 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02123 (220) 2009.07.20.
(731) Ghibli Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás és raktározás.

(210) M 09 02125 (220) 2009.07.20.
(731) Hencz Ernõ, Zalaszentgyörgy (HU)
(740) dr. Purás Rita, Purás Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

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

tevékenységek.

(210) M 09 02127 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula
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(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02128 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májpástétom
termék.

(210) M 09 02129 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02130 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02131 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02132 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májpástétom
termék.

(210) M 09 02133 (220) 2009.07.20.
(731) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(546)

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(210) M 09 02140 (220) 2009.07.20.
(731) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint

létesült vállalat), New York, New York (US)
(300) 2009700832 2009.01.22. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XANLEIN
(511) 3 Dezodorok és izzadásgátlók.

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

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

31 Horgász etetõanyagok.

(210) M 09 02146 (220) 2009.07.20.
(731) Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

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

(210) M 09 02147 (220) 2009.07.20.
(731) Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

Iroda, Budapest

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

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

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 09 02152 (220) 2009.07.21.
(731) Dobos István, Maglód (HU);

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

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

(546)

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

16 Papír, nyomdai termék, rögzítõ, öntapadós lap.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, fejlesztés.

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

(210) M 09 02154 (220) 2009.07.21.
(731) Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány, Sopron (HU)

(546)

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

(210) M 09 02155 (220) 2009.07.21.
(731) Szinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(210) M 09 02156 (220) 2009.07.21.
(731) Borsos László, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek,
elõadómûvészek szolgáltatásai, szórakoztatás, zenekarok szol-
gáltatásai.

(210) M 09 02157 (220) 2009.07.21.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

(210) M 09 02158 (220) 2009.07.21.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

(210) M 09 02159 (220) 2009.07.21.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszrvezés.

(210) M 09 02160 (220) 2009.07.21.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02161 (220) 2009.07.21.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
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get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

(210) M 09 02174 (220) 2009.07.21.
(731) DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 09 02178 (220) 2009.07.23.
(731) Árvai Sándor, Heves (HU)

(546)

(511) 35 Függöny, lakástextil és függönykarnis értékesítése az inter-
neten.

40 Szabás, szabászati szolgáltatások.

(210) M 09 02179 (220) 2009.07.23.
(731) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02180 (220) 2009.07.23.
(731) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02181 (220) 2009.07.23.
(731) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 02192 (220) 2009.07.24.
(731) Hajnal Húskombinát Kft., Gyõr (HU)

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

zervek, sonka és egyéb töltelékáruk.

(210) M 09 02195 (220) 2009.07.24.
(731) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Budapest (HU)
(740) dr. Handler Ákos, Budapest

(546)

(511) 45 Fogyasztóvédelem.

(210) M 09 02198 (220) 2009.07.24.
(731) Kecskés Tibor, Érd (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 02202 (220) 2009.07.23.
(731) PINKA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02204 (220) 2009.07.27.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 02208 (220) 2009.07.27.
(731) SpaTrend Kft., Üröm (HU)
(740) dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

(546)

(511) 11 Fûrdõkád garnitúrák; fûrdõkádak.

37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

(210) M 09 02209 (220) 2009.07.27.
(731) Kondor és Társa Kft., Debrecen (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Babakocsik; biztonsági gyermekülések jármûvekbe.

20 Gyermek etetõszékek; járókák, állókák kisgyermekeknek
(bébikompok).

(210) M 09 02210 (220) 2009.07.27.
(731) dr. Steier József, Budapest (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, különösen szellõzõ lábbelik, külön-
leges sportcipõk.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02212 (220) 2009.07.27.
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 DVD-k betegek és orvosok számára gyógyászati/gyógysze-
részeti készítményekkel kapcsolatos információ tartalommal.
16 Nyomtatott információs anyagok betegek és orvosok szá-
mára gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos
tartalommal.
35 Üzleti szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati/gyógysze-
részeti készítményekkel kapcsolatos ápolói támogatás és tanács-
adó/segélyhívó központ szolgáltatások ajánlása/kínálása.
41 Oktatási, nevelési szolgáltatások, nevezetesen gyógyásza-
ti/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos információ nyúj-
tása internetes honlapon (website).

(210) M 09 02220 (220) 2009.07.28.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok;tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasszirup; élesztõ, sü-
tõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 02230 (220) 2009.07.29.
(731) GYÕRLAKK Festékgyártó Zrt., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 09 02235 (220) 2009.07.29.
(731) DRW-Invest Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szeged (HU)

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

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

(210) M 09 02236 (220) 2009.07.30.
(731) Poltrend Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 09 02238 (220) 2009.07.30.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) BRILL
(511) 33 Szeszesitalok.

(210) M 09 02252 (220) 2009.07.31.
(731) Adlertours, Balatonszárszó (HU)

(546)

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

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

(541) GYENGÉDSÉG MINDEN ÉRINTÉSBEN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 02260 (220) 2009.08.03.
(731) Student Marketing és Promóciós Korlátolt Felelõsségû

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

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

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

(210) M 09 02261 (220) 2009.08.03.
(731) Student Marketing és Promóciós Korlátolt Felelõsségû

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

(541) SKY SHOW
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 09 02284 (220) 2009.08.04.
(731) Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit

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

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés; pénzügyi igazgatás; vagyonkezelés.

(210) M 09 02285 (220) 2009.08.05.
(731) Steiner László, Budapest (HU);

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

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

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

delmi (üzletviteli) adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 02290 (220) 2009.08.05.
(731) Du Fengxian, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 02292 (220) 2009.08.06.
(731) Magyar Kwizda Keresekedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) PANNON STARTER
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trá-

gyák.

(210) M 09 02293 (220) 2009.08.06.
(731) Hungarolingua Transzkommunikációs és Kulturális Szolgáltató

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

(546)

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

(210) M 09 02300 (220) 2009.08.07.
(731) Koroknai Júlia, Marcali (HU)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, modellügynökségek mûvészek számára, show-mû-
sorok, show-mûsorok szervezése /impresszáriók szolgáltatásai/,
színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, vi-
deofilmezés videofilmgyártás, éjszakai klubok, élõ elõadások
bemutatása.

(210) M 09 02337 (220) 2009.08.11.
(731) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

Solymár

(591)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 09 02356 (220) 2009.08.12.
(731) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
(740) dr. Pál Attila, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02359 (220) 2009.08.13.
(731) Lin Rui Qi, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek és
anyagok gyógyászati és klinikai használatra; tápszer és más cse-
csemõk és kisgyermekek számára készült tejalapú italpor, ételek
és ételkészítmények babáknak, ételek és ételkészítmények gyer-
mekeknek és betegeknek gyógyászati használatra; ételek és étel-
készítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; gyó-
gyászati használatra szánt tápanyag és diétás kiegészítõk; vita-
minkészítmények, ásványi élelmiszer-készítmények, cukrászati
gyógytermékek.

29 Zöldségek és burgonya (tartósított. fagyasztott, szárított
vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, fagyasztott. szárított vagy
fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), hús, baromfi, vad-
hús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában
is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott
vagy szárított; lekvárok; tojások; tej, tejszín, vaj, sajt és más tej-
alapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tej-
szín alapú desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú
készítmények: étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények
emberi fogyasztásra készülõ ételekhez: krémporok: kolbászok;
hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátu-
mok, húsleves, erõleves, leveskockák levesek.

30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok;
jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és ka-
kaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termé-
kek, csokoládé alapú készítmények és italok; cukrászsütemények,
édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukorkák; cukor; rágógumi;
természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, sütemény-
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tészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek,
szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott
sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott
joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek
és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy
fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fa-
gyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez;
méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli kukoricapely-
hek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; ga-
bonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska;
rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában
is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

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

(591)

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

(210) M 09 02379 (220) 2009.08.14.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

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

használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõ szerek [gyógy-
szerek], gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok
gyógyteák, pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi
gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
30 Cukorkaáruk, jeges tea, rágógumi, nem gyógyászati haszná-
latra, tea alapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyü-
mölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, limonádék, pasztillák szénsa-
vas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok zöld-
séglevek (italok).

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

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(210) M 09 02384 (220) 2009.08.17.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry „ALKALOID„

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

(541) KLODOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02385 (220) 2009.08.17.
(731) Körga Electronic Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) KÖRGA
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 09 02386 (220) 2009.08.17.
(731) Raday Park Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STAY-INN
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

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

Budapest

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

lásadás.

(210) M 09 02394 (220) 2009.08.17.
(731) Avery Dennison Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

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

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

címkék és meleg hatására textilre tapadó ragasztók, légzsák fi-
gyelmeztetõ címke a szélvédõn és gyermekülésre vonatkozó fi-
gyelmeztetõ címke a biztonsági övön; nem textil vonalkódcímkék
nyomkövetésre erõmûvekben.

(210) M 09 02395 (220) 2009.08.18.
(731) Cheng Aisheng, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02403 (220) 2009.06.15.
(731) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; szárítóanyagok, beleértve a páco-
lóanyagokat, higítószereket, szinezékeket, melyek mind a festé-
kek, kencék és lakkok adalékanyagai; rozsdagátló és fakonzervá-
ló szerek; alapozó készítmények (festékekhez); fapácok; ragasz-
tóanyagok; javítószerek festékekhez, kencéhez és lakkhoz.

(210) M 09 02409 (220) 2009.08.18.
(731) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) INDÍTSD BE AZ AGYAD
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótlók, kakaós italok, csokolá-

dés italok és ezek elkészítéséhez szükséges anyagok, tea, péksüte-
mény, cukor és édesítõszerek, tészta, kekszek, torták, édes ostyák,
ostyák, cukrászsütemények, tésztafélék, alapanyagok, amik ga-
bonákból készültek, pattogatott kukorica, ehetõ fagylaltok, gyü-
mölcsfagylaltok, méz, puding, snack termékek mint például pat-
togatott kukorica és kukoricapehely és más kukorica, rizs, árpa,
rozs és tészta alapú snack termékek.

(210) M 09 02424 (220) 2009.08.19.
(731) Mednyánszky Zoltán, Gyõr (HU)

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

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

(210) M 09 02447 (220) 2009.08.26.
(731) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 02449 (220) 2009.08.26.
(731) PRÍMA PIKK-PAKK, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 02461 (220) 2009.08.27.
(731) Dinnyés József, Budapest (HU)

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

(210) M 09 02484 (220) 2009.08.29.
(731) Centrum Televízió Kft., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02485 (220) 2009.08.29.
(731) Pakucza 2007. Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szécsi István, Szécsi Ügyvédi Iroda, Gyula

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

(210) M 09 02491 (220) 2009.08.31.
(731) Lin Chen, Budapest (HU);

Chen Jianxin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02523 (220) 2009.09.03.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POSPONEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02537 (220) 2009.09.02.
(731) Agárdi Szabolcs, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

Budapest

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

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

(210) M 09 02544 (220) 2009.09.07.
(731) MATINÉ - Játszd Újra Magyarország Kulturális Értékfejlesztõ

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

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 02545 (220) 2009.09.07.
(731) SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT CO., LTD.,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

M934

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 11. szám I. kötet, 2009.11.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



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

(210) M 09 02551 (220) 2009.09.08.
(731) KEN-EDI 2006 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Mária Terézia ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásközvetítés, utazásszervezés.

(210) M 09 02560 (220) 2009.09.09.
(731) Béres Éva Edit, Pilisvörösvár (HU)

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

(210) M 09 02662 (220) 2009.09.18.
(731) Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

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

ve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;

mûtrágyák; talajtrágyák; mikroorganizmus készítmények, kultú-
rák nem humán és állatgyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02663 (220) 2009.09.18.
(731) Phylazonit Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 02705 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02707 (220) 2009.09.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 242 db közlést tartalmaz.
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(111) 190.923 (151) 2007.09.03.
(210) M 05 03355 (220) 2005.10.17.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CATANE
(511) 1 Hatásjavító szerek és adalékanyagok atkaölõ, gombaölõ, ro-

varirtó és gyomirtó szerekhez.

5 Atkaölõ, gombaölõ, rovarirtó és gyomirtó szerek.

(111) 191.715 (151) 2007.11.21.
(210) M 06 00260 (220) 2006.01.26.
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A., Porto (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Millennium
(511) 9 Mágneses kredit- és debitkártyák, mágneskártyák banki mû-

veletekhez.

38 Távközlési szolgáltatások és elektronikus átvitelek a pénz-
ügyi terület vonatkozásában.

(111) 198.134 (151) 2009.08.11.
(210) M 08 01778 (220) 2008.05.27.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 198.157 (151) 2009.08.13.
(210) M 08 00026 (220) 2004.04.01.
(732) Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A.,

Albolote (Granada) (ES)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 198.334 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00326 (220) 2009.02.05.
(732) Holland Királyság Nagykövetsége, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) NL Nincs Lehetetlen
(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység /holland kulturális

fesztivál Magyarországon/.

(111) 198.335 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00219 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.363 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00925 (220) 2009.04.06.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BOFIX
(511) 5 Gyomirtó szerek gyeppel és kerttel kapcsolatos használatra.

(111) 198.364 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00924 (220) 2009.04.06.
(732) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Bramac EcoRoll
(511) 6 Építési anyagok fémbõl; fémablakok; ereszcsatornák és

fémbõl készült tetõfedõ anyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-
héjazatok és tetõfedõanyagok nem fémbõl.

(111) 198.365 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00922 (220) 2009.04.06.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest
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(541) Baumit. Homlokzat egy életre!
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 198.366 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00921 (220) 2009.04.06.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest

(541) Baumit. Hõszigetelés egy életre!
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 198.367 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00768 (220) 2009.03.23.
(732) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); diagnosztikai készítmények; egészségmegõrzõ készítmé-
nyek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok, irtására szolgáló készítmények, gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diag-
nosztikai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebé-
szeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûsze-
rek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, se-
gészeti varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és se-
gédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek,
diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatko-
zásában.

(111) 198.368 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00767 (220) 2009.03.23.
(732) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); diagnosztikai készítmények; egészségmegõrzõ készítmé-
nyek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok, irtására szolgáló készítmények, gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diag-
nosztikai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebé-
szeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûsze-
rek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, se-
bészeti varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és se-
gédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek,
diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatko-
zásában.

(111) 198.369 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00762 (220) 2009.03.23.
(732) COSMED Kft., Sóskút (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek.

41 Szakmai képzés.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(111) 198.370 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00758 (220) 2009.03.23.
(732) VITAL PARTNER Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Erika Erzsébet, Dr. Molnár Erika Erzsébet Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Egészségvédõ klubok, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, könyvkiadás.

44 Egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, orvosi
klinikák, orvosi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, sza-
natóriumok.
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(111) 198.371 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00755 (220) 2009.03.23.
(732) Nagy Attila Zoltán, Levél (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

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

(111) 198.372 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00750 (220) 2009.03.23.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

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

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

(111) 198.373 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00745 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 198.374 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00743 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; automatikus idõkapcsolók, termosztátok, táv-
megszakítók, távkapcsolók, kapcsolók, elektromos.

(111) 198.375 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00742 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.376 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00595 (220) 2009.03.06.
(732) G&Z Confident Kft., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda Várnai Anikó szabadalmi

ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 44 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, szállodai szolgáltatások.

(111) 198.377 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00457 (220) 2009.02.18.
(732) Emlékbázis Fényképészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gombkötõ Andrea ügyvéd, Gombkötõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 198.378 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00450 (220) 2009.02.19.
(732) Bakony-Pi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Várpalota (HU)

(546)

(511) 32 Bioenergetikailag aktivizált, szûrt, tisztított ivóvíz, ásvány-
vizek, ásványvizek [italok], vizek [italok].

(111) 198.379 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00446 (220) 2009.02.19.
(732) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(111) 198.380 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00445 (220) 2009.02.19.
(732) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PokerStars.hu Fedezd fel a benned rejlõ
PókerSztárt!

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(111) 198.381 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00142 (220) 2009.01.20.
(732) Re’lem Elem és Akkumulátor Hulladékok Kezelését

Koordináló Szervezet Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ügyvéd Irodája, Solymár

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(111) 198.382 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00138 (220) 2009.01.20.
(732) Egervári Krisztina, Pomáz (HU)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

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

(111) 198.383 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00926 (220) 2009.04.06.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) BOFIX GARDEN
(511) 5 Gyomirtó szerek gyeppel és kerttel kapcsolatos használatra.

(111) 198.401 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00711 (220) 2009.03.18.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TOTALGAZ A GÁZOK ÁSZA!
(511) 4 Tüzelõanyagok, cseppfolyós gázok, éghetõ gázok, légnemû

üzemanyag-keverékek, szilárdított gázok (tüzelõanyagként).
39 Áruk és termékek csomagolása, raktározása, tárolása és
szállítása, szállítási szolgáltatások, tárolótartályok kölcsönzése,
gépkocsikölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, teherszállításra szol-
gáló jármûvek kölcsönzése, gáz palackban vagy tartályban törté-
nõ tárolása, raktározása és szállítása.

(111) 198.402 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00856 (220) 2009.03.31.
(732) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)

(546)

(511) 11 Fûtõberendezések, fûtõkészülékek, kazánok, kályhák, ada-
golóberendezések fûtõkazánokhoz, kandallók.

(111) 198.403 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00861 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI DIREKT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.404 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00863 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
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(541) MTI HORIZONT
(511) 38 Távközlés.

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

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

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

(111) 198.405 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00541 (220) 2009.03.03.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(111) 198.406 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00854 (220) 2009.03.31.
(732) Dr. Natura Magyarország Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,

Budakeszi (HU)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.407 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00412 (220) 2009.02.16.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szerviz-állomások; gépjármûtisztítás; gépjár-
mû-karbantartás és javítás; gépjármû-olajozás és zsírozás.

(111) 198.408 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00865 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI MAGAZIN
(511) 38 Távközlés.

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

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

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

(111) 198.409 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00858 (220) 2009.03.31.
(732) Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.410 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00862 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI MEMÓRIA
(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.411 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00707 (220) 2009.03.18.
(732) Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú kiál-
lítások szervezése, képzõmûvészeti kiállítások szervezése, kép-
zõmûvészeti alkotások értékesítése.

(111) 198.412 (151) 2009.09.17.
(210) M 06 01335 (220) 2006.04.18.
(732) Pepe Borklub Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Pepe Borklub
(511) 33 Borok.

(111) 198.414 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00864 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI ARÉNA
(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

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

(111) 198.415 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00860 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

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

(111) 198.416 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00642 (220) 2009.03.11.
(732) Érzék-Port Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 198.417 (151) 2009.09.18.
(210) M 06 02811 (220) 2006.08.21.
(732) Happy Film Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, rádiós reklámozás,
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádió- és televízióprogramok készítése, show-
mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós
szórakoztatás.

(111) 198.418 (151) 2009.09.18.
(210) M 06 02812 (220) 2006.08.21.
(732) Happy Film Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, rádiós reklámozás,
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádió- és televízióprogramok készítése, show-
mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós
szórakoztatás.

(111) 198.419 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00483 (220) 2009.02.24.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(541) B2Bit Nemzetközi informatikai és telekommuni-
kációs konferencia és szakkiállítás

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

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

(111) 198.421 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00351 (220) 2009.02.09.
(732) Elxeer Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

(111) 198.422 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00338 (220) 2009.02.09.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.423 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00339 (220) 2009.02.09.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
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(546)

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

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

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

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

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

(111) 198.424 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00730 (220) 2009.03.20.
(732) dr. Csordás Tibor, Debrecen (HU)

(541) VÁLSÁG SZEMÜVEG ÉS KONTAKTLENCSE
DISZKONT

(511) 35 Szemüvegek forgalmazása; kontaktlencse-kereskedés.

44 Szemüvegek készítése.

(111) 198.425 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00898 (220) 2009.04.03.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) Stadlerné dr. Józsa Krisztina, Budapest

(541) K&H
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 198.426 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00575 (220) 2009.03.05.
(732) IT Services Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) Let IT be your passion!
(511) 35 Reklámozás; reklám-, hirdetési felület napilapokban; inter-

netes hirdetési felület; reklám- és hirdetési felület képeslapon, le-
velezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon; reklám-, hir-
detési felület idõszaki kiadványokban; reklámfelület hirdetõtáb-
lán, épületeken, jármûveken, reklámidõ rádió- és televíziómûsor-
ban.

(111) 198.427 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00900 (220) 2009.04.03.
(732) Csizmazia Roland Attila, Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) SHIROI NEKO
(511) 25 Férfi póló, férfi nadrág, nõi póló, nõi nadrág, övek (ruházat),

papucsok.

(111) 198.428 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00580 (220) 2009.03.05.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CAZACOMBI
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 198.429 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00439 (220) 2009.02.18.
(732) CHEM TRADE Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) Bacid Nitro
(511) 1 Talajoltó készítmények, baktériumkészítmények nem gyó-

gyászati és állatgyógyászati célra, bakteriológiai készítmények
nem gyógyászati és állatgyógyászati célra.

(111) 198.430 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00440 (220) 2009.02.18.
(732) CHEM TRADE Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) Bacid Humusz+
(511) 1 Talajoltó készítmények, baktériumkészítmények nem gyó-

gyászati és állatgyógyászati célra, bakteriológiai készítmények
nem gyógyászati és állatgyógyászati célra.

(111) 198.431 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00135 (220) 2009.01.19.
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KARNIPIN
(511) 5 Vényköteles gyógyszerek.

(111) 198.432 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00438 (220) 2009.02.18.
(732) FarmForg Kft., Szekszárd (HU)

(546)

(511) 7 Permetezõgép motoros, húsdarálók, hurkatöltõk motoros,
szõlõprések, szüretelõ gépek, belsõ égésû és elektromos hajtású
gépek (fûnyíró, bozótvágó, sövényvágó, láncfûrészek, lombszí-
vók, kapálógépek, fûszegélynyírók).
8 Permetezõgép kézi, kézi szerszámok (ásó, kapa, gereblye,
lombseprû, lapát, metszõollók, ágvágók, ollók, sövényvágó ollók,
ágfûrészek, hólapát, fejszék), húsdarálók, hurkatöltõk kézi.
21 Rovarcsapdák, egérfogók, patkányfogó csapdák, öntözõbe-
rendezések, öntözõeszközök, öntözõrózsák.

(111) 198.433 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00574 (220) 2009.03.05.
(732) Béflex Grafika Kft., Budapest (HU)

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(111) 198.434 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00285 (220) 2009.02.03.
(732) Pharma TM Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok, ezen belül: tartályok, gyógyszerek
adagolására.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül: reklámanyagok terjesztése.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, ezen
belül: gyógyszerészek szolgáltatásai.

(111) 198.435 (151) 2009.09.18.
(210) M 08 02255 (220) 2008.07.09.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Zöldségkonzervek és mélyfagyasztott zöldségfélék.

(111) 198.436 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00436 (220) 2009.02.18.
(732) Candimpex Budapest Kft, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, jég.

(111) 198.437 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00295 (220) 2009.02.03.
(732) Aquacomet Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek, különösen nem fém úszómedencék, nem fém szerke-
zeti anyagból készült úszómedencék; nem fém szerkezetek úszó-
medencékhez, alkatrészek, csõszerelvények, felszerelések és tar-
tozékok a felsorolt termékekhez.

(111) 198.438 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00732 (220) 2009.03.20.
(732) R. Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tivadar Krisztián, Dr. Tivadar Krisztián Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.

(111) 198.439 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00293 (220) 2009.02.03.
(732) ELECTRICITE DE FRANCE A French Société Anonyme,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Piactanulmányok és piackutatás, önköltségelemzés; üzleti
szakvéleményadás; üzleti partnerkutatás; segítségnyújtás cégek
alapításához, tanácsadás iparvállalatok szervezésében; bármilyen
energiát használó termékek reklámozása harmadik személy ré-
szére, kereskedelmi tanácsadás és tájékoztatás energiafelhaszná-
lásról a tarifa változtatásával vagy anélkül, és fogyasztási elõrejel-
zés, árubemutatás, reklámanyagok terjesztése; számítógépes fáj-
lok kezelése, információ számítógépes adatbázisba való össze-
gyûjtése, gazdasági elõrejelzés, közönségszolgálat, hirdetési hely
kölcsönzése; adminisztratív segítségnyújtás cégek alapításához;
irodai gépek és berendezések kölcsönzése, titkársági szolgáltatá-
sok; szervezési tanácsadás iparvállalatok részére; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás, névleg elemzési módszerek tervezé-
se, tervezés és fejlesztés cégeknek kereskedelmi célokra; elektro-
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mos jármûvek vagy más energiaforrással mûködõ jármûvek rek-
lámozása harmadik személy részére; környezetvédelemmel, új
energiaforrásokkal, a természet értékeinek megõrzésével és elfo-
gadható fejlesztéssel kapcsolatos üzletvezetési segítségnyújtás és
üzletszervezési és vezetési tanácsadás; környezetvédelemmel, új
energiaforrásokkal, a természet értékeinek megõrzésével és elfo-
gadható fejlesztéssel kapcsolatos üzleti szakvéleményadás; in-
gyenes szórólapok, minták, prospektusok, nyomtatványok ter-
jesztése; kiállítások szervezése kereskedelmi és hirdetési célokra;
környezetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természet értékei-
nek megõrzésével és elfogadható fejlesztéssel kapcsolatos piac-
kutatás és tanulmányok készítése; reklámozással, üzletszervezés-
sel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletvezetési segít-
ségnyújtás ipari vagy kereskedelmi cégek részére; gazdasággal,
értékesítéssel, stratégiával, ipari elemzéssel és üzletvezetéssel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás és informá-
lás; kiállítások adminisztrációjának kezelése; segítségnyújtás tár-
sulások létrehozásában (üzletvezetéssel kapcsolatos segítség-
nyújtás); elektromos áram értékesítése; elektromos áram értékesí-
tésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
36 Energiafelhasználással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás és
tájékoztatás; energiafelhasználással kapcsolatos pénzügyi tanács-
adás számlázásra és kiadások tervezésére vonatkozólag; energiá-
val kapcsolatos támogató szolgáltatások pénzügyi igazgatáshoz;
az energiaszektor fejlesztésével kapcsolatos pénzügyi elemzések,
kölcsönök; energiaüzemek létrehozásával és fejlesztésével kap-
csolatos pénzügyi elemzések, kölcsönök; elektromos áramot és
hõt termelõ, napenergiával és fényelemekkel mûködõ berendezé-
sekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások, kölcsönök; energia-
tevékenységhez kapcsolódó, névleg: közös vagy egyéni fûtõbe-
rendezések, meleg és hideg víz elõállítása, gõz, elektromos áram
és gáz elosztására szolgáló hálózatok, napenergiával mûködõ be-
rendezések, hûtõberendezések és ezen berendezések részei, koc-
kázatok biztosításával kapcsolatos biztosítás, biztosítási tanács-
adás és tájékoztatás, költségvetési szolgáltatások; biztosítási szol-
gáltatások közös vagy egyéni fûtõberendezések, elektromos
áram, légkondicionáló-, víz-, nap-, gáz-, gázolaj- és hûtõberende-
zések javítását illetõen; energiatevékenységgel kapcsolatos bizto-
sítási szolgáltatások cégek és magánszemélyek részére; pénzügyi
tanácsadás költségvetési javaslatra vonatkozóan energiafelhasz-
nálással és kezeléssel kapcsolatosan; elektromos, fûtõ-, légkondi-
cionáló, víz-, gázolaj-, hûtõ- és gázberendezések fejlesztésével,
kidolgozásával és felújításával kapcsolatos pénzügyi tanulmá-
nyok és pénzügyi tanácsadás; energiával kapcsolatos pénzügyi tá-
jékoztató szolgáltatások telefonon keresztül; energiafelhaszná-
lással kapcsolatos pénzügyi tájékoztató szolgáltatások névleg
számítógépek globális hálózatán keresztül tett ajánlatok és elekt-
romos levelezési szolgáltatások, árajánlatok; pénzügyi tanácsadó
szolgáltatások; pénzügyi elemzések; kölcsönök, módszerek ter-
vezése, elemzések, tervezés és fejlesztés cégeknek pénzügyi cé-
lokra.
37 Légkondicionáló készülékek, fûtõ-, gõzelõállító, fõzõ-, hû-
tõ-, szárító-, szellõzõ-, vízellátó berendezések, elektromos készü-
lékek levegõ hûtésére, légkondicionáló készülékek, meleg leve-
gõs készülékek, légmelegítõk és gépek hõtároló készülékei telepí-
tése, karbantartása és javítása; fény- és napenergiát elõállító be-
rendezések telepítése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
készülékek, fûtõ-, gõzelõállító, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõzõ-,
vízellátó berendezések, elektromos készülékek levegõ hûtésére,
légkondicionáló készülékek, meleg levegõs készülékek, légmele-
gítõk és gépek hõtároló készülékei telepítésével, karbantartásával
és javításával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyárak, épü-
letek és erõmûvek építése, karbantartása és javítása; építkezéssel
kapcsolatos tájékoztatás; építkezések megfigyelése; elektromos
berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések telepí-
tése, karbantartása és javítása, javítással kapcsolatos tájékoztatás,
gyárak és épületek elektromos berendezéseinek telepítése és kar-
bantartása; energia ellátására és/vagy elõállítására és/vagy elosz-
tására szolgáló berendezések, különösen elektromos áram, gáz,
hõ és víz összeállítása, karbantartása és javítása; hulladék, szemét
vagy ipari hulladék újrahasznosítására és/vagy újrafeldolgozására

használatos berendezések összeszerelése; szennyvíz újrahaszno-
sítására és/vagy tisztítására használatos berendezések összeszere-
lése; gáz, folyadék és szárazanyag szállítására szolgáló csõvezeté-
kek (fõvezetékek) építése, a fenn említett berendezések és csõve-
zetékek javítása és karbantartása; védelmi rendszerek biztonsági
berendezéseinek (különösen épületekben és energiaellátásra
és/vagy elõállításra és/vagy elosztásra szolgáló berendezések) te-
lepítése és karbantartása, telekommunikációs hálózatokon ke-
resztül is; épületek és magánházak intelligens rendszereinek tele-
pítése és karbantartása; házi automatizáló rendszerek és progra-
mozható automatizáló rendszerek telepítése, programozása és
karbantartása és technikai vezérlõberendezések épületek részére;
erõmûvek, szélerõmû-parkok, vízerõmû-állomások, hõenergia-
állomások és biomasszával mûködõ erõmûvek építése, javítása,
karbantartása és telepítése; építkezési beruházások elõrehaladá-
sának vizsgálata.

39 Energia, elektromos áram, gáz, szénhidrogén, hõ, víz, gõz
szállítása, elosztása és ellátása; gázok, folyadékok és szárazanya-
gok csõvezetékeken történõ szállítása; energia szállításával, el-
osztásával és ellátásával kapcsolatos tanácsadás és tájékoztatás;
energiával, annak szállításával, elosztásával és ellátásával, kör-
nyezetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természet értékeinek
megõrzésével és elfogadható fejlesztéssel kapcsolatos nem rek-
lám célú nyomtatványok terjesztése (szétszórása); energia-
(elektromos áram, gáz, víz, gõz és más energiahordozók) ellátó
szolgáltatások (elosztás) bármely harmadik személy részére.

40 Energiatermelés; elektromosáram-, gáz-, hõ-, gõz- és vízter-
melés; energiatermeléssel, gázzal, hõvel, gõzzel és vízzel kapcso-
latos szakmai tanácsadás; hulladékfeldolgozás, hulladék-úra-
hasznosítás, hulladékfeldolgozás tanulmányozása és vizsgálata,
hulladékfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás; levegõ szagtala-
nítása, légtisztítás, légfrissítés, szennyvíztisztítás; elektromos
energia, termálenergia, klimatikus energia, geotermikus energia,
szélenergia, napenergia, vízenergia, biomasszát mint fûtõanyagot
felhasználó energia, megújuló energia elõállítása; fény- vagy
napenergia elõállításával kapcsolatos szolgáltatások.

42 Energia, névleg elektromosenergia-, gáz-, gõz- és vízellá-
tásra és/vagy elõállításra és/vagy elosztásra szolgáló berendezé-
sekkel és árambiztonsággal, minõségi ellenõrzéssel kapcsolatos
szakmai tájékoztatás és tanácsadás; elektromos áram, gáz, hõ és
víz hozzáférhetõvé tételével és/vagy elõállításával és/vagy elosz-
tásával és berendezések telepítésével és hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos
szakmai tanulmányok és elemzések, berendezések elhelyezésére
és telepítésére vonatkozó diagnosztikák (mérnökök által végzett)
készítése; energiával, környezettel, természeti erõforrásokkal, el-
fogadható fejlesztéssel és várostervezéssel kapcsolatos tanulmá-
nyok, vizsgálatok és felmérések (mérnökök által) készítése; tech-
nológiák alkalmazásával kapcsolatos szaktanácsadás; otthoni au-
tomatizálással kapcsolatos ipari elemzések (tanulmányok) és
vizsgálatok; légkondicionálással, fûtéssel és világítással kapcso-
latos szakmai tanácsadás és szakvélemények (mérnöki) készítése;
anyagvizsgálat; mûszaki vizsgálat; energiával és annak felügyele-
tével és mûködésével kapcsolatos szakmai tanácsadás és tájékoz-
tatás; energiához kötõdõ kutatásokkal és fejlesztésekkel kapcso-
latos tájékoztatás; energiafelhasználás kereskedelmi irányítása és
megfigyelése (ellenõrzés); energiafelhasználás eloszlásával kap-
csolatos szakmai tanulmányok készítése és tanácsadás; energia-
felhasználással kapcsolatos szakmai kiértékelések és szakértõi
vélemények; hõszigeteléssel, házak naptól és klimatikus hatások-
tól való védelmével kapcsolatos szakmai kiértékelések és szakér-
tõi vélemények; szakmai szolgáltatások energiafogyasztást mérõ
berendezések távleolvasására; szoftverek készítése (tervezés, fej-
lesztés), frissítése és alkalmazása; számítógép-programozás;
elektromos készülékek és azok üzemeltetésének költségeivel kap-
csolatos szalmai tanácsadás és tájékoztatás; üzleti ügyletekhez
nem köthetõ szakmai társulás keresése, tudományos vizsgálatok
ipari kutatások vagy fejlesztési szolgáltatások és/vagy egyetemek
körében; bármilyen energiával mûködõ berendezésekkel és azok
biztonságával kapcsolatos szakmai tájékoztatás és tanácsadás; új
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termékek vizsgálata és fejlesztése mások számára, szakmai vizs-
gálatok; légkondicionálással, világítással, hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos mû-
szaki tesztelés; légkondicionálással, világítással kapcsolatos
szoftverek tervezése és frissítése; tudományos és mûszaki értéke-
lésért, felbecslésért, kutatásért és beszámolókért felelõs mérnö-
kök szolgáltatásai; mûszaki szolgáltatások számítógépek össze-
szerelésével, karbantartásával és javításával, számítógép-perifé-
riák és szoftverekkel kapcsolatban; bármilyen energiát használó
berendezések mûszaki ellenõrzése és azokkal kapcsolatos szak-
vélemények (mérnöki szolgáltatás) készítése; hulladékfeldolgo-
zással, hulladék-újrahasznosítással kapcsolatos szakmai tanulmá-
nyok és vizsgálatok; anyagok felhasználásával kapcsolatos szak-
mai tanulmányok és vizsgálatok; elektromos készülékek mûszaki
megfigyelése és szakvélemény adása, és építkezési munkák fel-
ügyelete; épületek és magánházak intelligens rendszereinek tele-
pítése és karbantartása; otthoni automatizáló berendezések és
programozható automatizáló rendszerek telepítése, programozá-
sa és karbantartása; erõmûvek, nukleáris berendezések minõség-
ellenõrzése; villamosmérnöki munkával, elektromosáram-terme-
léssel, nukleáris energiával, szélenergiával, napenergiával, hidra-
ulikus erõvel, geotermikus energiával, hõenergiával, biomasszá-
ból nyert energiával, megújuló energiával, hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos ku-
tatások és fejlesztési szolgáltatások; elektromos termeléssel, nuk-
leáris, szél-, nap-, hidraulikus, geotermikus, hõ-, klimatikus és
megújuló energiákkal kapcsolatos tanácsadás és szakmai vélemé-
nyezés.

(111) 198.440 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00441 (220) 2009.02.18.
(732) Papp Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.441 (151) 2009.09.21.
(210) M 09 01135 (220) 1996.04.01.
(732) Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co. KG,

Nürnberg (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GOLDEN PAGES
(511) 16 Telefonkönyvek, címnyilvántartó könyvek, szaknévsorok.

35 Reklámozás és reklámok lebonyolítása, reklámozási kon-
cepciók kidolgozása; kiadók termékeihez reklámok és reklám-
mellékletek terjesztése.
41 Telefonkönyvek, címjegyzékek és különbözõ klasszifikáci-
ók szerinti jegyzékek publikálása.
42 Telefonkönyvek, címjegyzékek és különbözõ klasszifikáci-
ók szerinti jegyzékek nyomtatása.

(111) 198.442 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03440 (220) 2008.11.05.
(732) New Model Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(541) You & Me Moda
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.443 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03739 (220) 2008.12.05.
(732) Euro-Novex Kft., Újszilvás (HU)

(541) EURO-DÍVA
(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 198.444 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03098 (220) 2008.10.03.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televízió reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 198.445 (151) 2009.09.21.
(210) M 09 00203 (220) 2009.01.27.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

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

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

(111) 198.446 (151) 2009.09.21.
(210) M 07 03073 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A régió Rádiója
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 198.448 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03693 (220) 2008.12.02.
(732) M-Field Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Munkaerõ-közvetítés, munkaerõ-kölcsönzés és az ezekkel
kapcsolatos konzultációs tevékenység.

(111) 198.453 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03939 (220) 2008.12.23.
(732) dr. Wlasitsch Mirkó, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kisling Judit, Dr. Kisling Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 198.454 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03944 (220) 2008.12.23.
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 358608 2008.06.27. PE

358606 2008.06.27. PE
358607 2008.06.27. PE

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

(541) PRO-ARGIN
(511) 3 358606 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-

séggel: Nem gyógyászati szájápolószerek.

5 358607 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-
séggel: Gyógyászati szájápolószerek.

21 358608 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-
séggel: Fogkefék.

(111) 198.455 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03129 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.456 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03128 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.457 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03936 (220) 2008.12.23.
(732) Roxer Produkció Mûsorkészítõ Kft., Budaörs (HU)

(546)

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

(111) 198.458 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03132 (220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.459 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 02957 (220) 2008.09.22.
(732) Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - Magyarország,

Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 198.460 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03126 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.461 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03318 (220) 2008.10.21.
(732) Magyar Grundy UFA TV Mûsorgyártó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PANELFIÓKÁK
(511) 38 Telekommunikáció, különösen teletext szolgáltatás, tv-, rá-

dió- és kábeltelevíziós, valamint online mûsorok sugárzása; onli-
ne számítógépes szolgáltatások, különösen üzenetek gyûjtése,
nyújtása és továbbítása számítógép útján is; képek továbbítása
számítógép segítségével, e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefoná-
lással kapcsolatos szolgáltatások, SMS-szolgáltatások, WAP-
szolgáltatások, MMS-szolgáltatás.

41 Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és
televíziós szórakoztatómûsorok; filmgyártás és sokszorosítás; fil-
mek bemutatása és kölcsönzése, hang- és képfelvétel, egyéb,
hang- és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása, sokszo-
rosítása, ezen hang és/vagy kép felvevõhordozók bemutatása és
kölcsönzése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegû
mûsorok tervezése és elkészítése; stúdiószolgáltatások és stúdiók
bérlése, ideértve a film, a rádió- és televíziós mûsorok elkészítésé-
hez szükséges felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televízi-
ós felvevõkészülékek kölcsönzése; szabadidõ- és szórakoztató-
központok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi elõadások, állatbe-
mutatók; színházi elõadások, musicalek; koncertek, turnék, szín-
házi, táncos és/vagy zenés elõadások és divatbemutatók szervezé-
se és lebonyolítása; sport- és kulturális tevékenységek, valamint
versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok
kiadása, folyóiratok kölcsönzése; oktatási és kulturális célú kiállí-
tások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

(111) 198.462 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03782 (220) 2009.02.05.
(732) Mávépcell Kft., Celldömölk (HU)
(740) Bakkné dr. Gaál Éva, Szombathely

(541) MÁVÉPCELL KFT
(511) 37 Építés.

(111) 198.463 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03127 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.464 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03133 (220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.465 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03783 (220) 2008.12.09.
(732) Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Szolgáltató Kft.,

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

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

tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.

(111) 198.466 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03462 (220) 2008.11.07.
(732) A Három Királyok Bt., Siófok (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, egyedi selfness személyi edzés, étrend-kialakítás,
életmód-tanácsadás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, speciális selfness étkeztetés.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére; masszázs.

(111) 198.467 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03772 (220) 2009.01.19.
(732) Szûcs Pál, Fábiánsebestyén (HU)
(740) dr. Stern Sándor ügyvéd, Szentes
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(546)

(511) 16 Papíripari cikkek, háztartási papírtörlõ, toalettpapír, papír-
szalvéta, papír zsebkendõ.

(111) 198.469 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00227 (220) 2009.01.28.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 198.470 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00233 (220) 2009.01.28.
(732) Rózsa Sándorné, Vál (HU)

(546)

(511) 33 Párlatok és pálinkák.

(111) 198.471 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00232 (220) 2009.01.28.
(732) Rózsa Sándorné, Vál (HU)

(546)

(511) 33 Párlatok és pálinkák.

(111) 198.472 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00375 (220) 2009.03.05.
(732) Playgo Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) PLAYGO
(511) 35 Gyerekjáték (kreatív, készségfejlesztõ játékok), gyurma,

bébijáték.

(111) 198.473 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00381 (220) 2009.02.12.
(732) BORSODI SÖRGYÁR Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 198.474 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00383 (220) 2009.02.12.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 198.475 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00689 (220) 2009.03.16.
(732) dr. Szekeres György, Pécs (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HISTOLS
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, bakteriológiai készítmé-

nyek humán- és állatgyógyászati használatra, biológiai készítmé-
nyek állatgyógyászati használatra, biológiai készítmények hu-
mángyógyászati célra, diagnosztikai készítmények, enzimek
gyógyászati használatra, enzimek gyógyszerészeti használatra,
enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimkészít-
mények gyógyászati használatra, szérumok, vegyi készítmények
állatgyógyászati használatra, vegyi reagensek humán vagy állat-
gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti haszná-
latra, vérplazma.

(111) 198.476 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00560 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (por ab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.528 (151) 2009.09.30.
(210) M 06 03822 (220) 2006.11.22.
(732) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Szilárd, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JAZZY
(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-

tás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzé-
se; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas há-
lózatok útján; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldé-
se; táviratok továbbítása; távirdai szolgáltatások; távkonferencia
szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televíziós mû-
sorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs szolgálta-
tások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;
üzenetküldõ készülékek bérlete.

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgál-
tatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozé-
kaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõ-
mérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játékter-
mi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbú-
vár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsön-
zés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró-
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynök-
ségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozi-
filmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállí-
tások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgázta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemelte-
tése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-
ós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés.

(111) 198.529 (151) 2009.09.30.
(210) M 06 04123 (220) 2006.12.19.
(732) Vindõ Média Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 198.530 (151) 2009.09.30.
(210) M 07 00898 (220) 2007.03.20.
(732) Betasan Bant San.Ve.Tic. A.S., Gebze (TR)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Euroband
(511) 5 Kötszerek és sebtapaszok.

(111) 198.531 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02319 (220) 2008.07.16.
(732) Vino Gusto Mogyorókrém Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Borkészítményekbõl készült cukrászati termékek, édesipari
termékek.
33 Borok, borkészítmények.

(111) 198.532 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02323 (220) 2008.07.16.
(732) Tietze Nándor Pál, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(541) Város a város alatt-Középkori kiállítás
az egri Érseki Pincében

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

(111) 198.533 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02765 (220) 2008.09.02.
(732) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Pharmapolis
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(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

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

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

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

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

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

(111) 198.534 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03595 (220) 2008.11.19.
(732) Veégh Tünde, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; utazásszervezés.

(111) 198.535 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03733 (220) 2008.12.04.
(732) Domex Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Iroda, Göd

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 198.536 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00051 (220) 2009.01.09.
(732) Hazai Pont Marketing Zrt., Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(111) 198.537 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00353 (220) 2009.02.10.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.538 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00361 (220) 2009.02.10.
(732) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Borotválkozókészítmények, dezodorok személyes haszná-
latra, fényesítõszerek, fogfehérítõ gélek, fogkrémek, hajfestékek,
hajhullámosító készítmények, hajspray, hajszeszek illatszerké-
szítmények, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai festékek,
kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált ken-
dõk, kozmetikai szerek, krémek bõrökhöz, lemosószerek kozme-
tikai használatra, napvédõ termékek [kozmetikai készítmények a
bõr lebarnulására], sminkek, arcfestékek, szõrtelenítõ szerek.
5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati használat-
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ra, égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, egészség-
ügyi kendõk, fertõtlenítõkészítmények, fertõtlenítõszerek egész-
ségügyi használatra, fogyasztótea orvosi használatra, fûrdõsók,
gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek, gyógyteák, herbateák, hüvelyöblítõ készítmények, kendõk
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, korpás fejbõr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények, kutya lemosószerek (öb-
lítõ), menstruációs betétek, menstruációs tamponok, napfény
okozta leégés elleni kenõcsök, nedvszívó tampon, ragtapasz, száj-
ápoló szerek gyógyászati használatra, szemtapaszok gyógyászati
használatra, terhesség megállapítására vegyi készítmények, vegyi
termékek gyógyszerészeti használatra.

(111) 198.539 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00805 (220) 2009.03.26.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 198.540 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00809 (220) 2009.03.26.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 198.541 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00810 (220) 2009.03.26.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

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

(111) 198.542 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00819 (220) 2009.03.26.
(732) Pannon Medisana Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) GYÓGYORR
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 198.543 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00968 (220) 2009.04.09.
(732) Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

(541) GRALMA
(511) 5 Antioxidáns tartalmú gyümölcskivonat, étrendkiegészítõ

készítmény.

(111) 198.635 (151) 2009.10.06.
(210) M 09 00515 (220) 2009.02.27.
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 29 Magyarországról származó húsipari termék szárazáru,
szalámi.

(111) 198.636 (151) 2009.10.06.
(210) M 09 00514 (220) 2009.02.27.
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 29 Szárazáru, szalámi.

A rovat 113 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.923, 191.715,
198.134, 198.157, 198.334, 198.335, 198.363–198.383, 198.401–
198.412, 198.414–198.419, 198.421–198.446, 198.448, 198.453–
198.467, 198.469–198.476, 198.528–198.543, 198.635, 198.636
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 120.869
(210) M 78 01712
(180) 2009.02.01

(111) 120.910
(210) M 78 01743
(180) 2009.02.20

(111) 121.031
(210) M 78 01936
(180) 2009.02.06

(111) 121.032
(210) M 78 01934
(180) 2009.02.12

(111) 121.039
(210) M 78 01989
(180) 2009.02.13

(111) 121.040
(210) M 78 01990
(180) 2009.02.13

(111) 121.167
(210) M 79 00138
(180) 2009.02.04

(111) 121.176
(210) M 79 00141
(180) 2009.02.17

(111) 121.185
(210) M 79 00222
(180) 2009.02.06

(111) 121.203
(210) M 79 00256
(180) 2009.02.27

(111) 121.565
(210) M 79 00224
(180) 2009.02.20

(111) 121.710
(210) M 79 00226
(180) 2009.02.20

(111) 128.184
(210) M 89 00348
(180) 2009.02.03

(111) 128.187

(210) M 89 00353
(180) 2009.02.06

(111) 128.189

(210) M 89 00362
(180) 2009.02.06

(111) 128.192

(210) M 89 00418
(180) 2009.02.10

(111) 128.196

(210) M 89 00452
(180) 2009.02.16

(111) 128.201

(210) M 89 00465
(180) 2009.02.20

(111) 128.203

(210) M 89 00500
(180) 2009.02.22

(111) 128.208

(210) M 89 00532
(180) 2009.02.24

(111) 128.209

(210) M 89 00533
(180) 2009.02.24

(111) 128.210

(210) M 89 00534
(180) 2009.02.24

(111) 128.211

(210) M 89 00535
(180) 2009.02.24

(111) 128.214

(210) M 89 00538
(180) 2009.02.24

(111) 128.233

(210) M 89 00375
(180) 2009.02.08

(111) 128.242

(210) M 89 00401
(180) 2009.02.09
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(111) 128.246
(210) M 89 00412
(180) 2009.02.10

(111) 128.250
(210) M 89 00421
(180) 2009.02.13

(111) 128.254
(210) M 89 00437
(180) 2009.02.14

(111) 128.257
(210) M 89 00455
(180) 2009.02.16

(111) 128.260
(210) M 89 00464
(180) 2009.02.20

(111) 128.263
(210) M 89 00494
(180) 2009.02.21

(111) 128.272
(210) M 89 00521
(180) 2009.02.24

(111) 128.276
(210) M 89 00540
(180) 2009.02.27

(111) 128.277
(210) M 89 00541
(180) 2009.02.27

(111) 129.037
(210) M 89 00341
(180) 2009.02.02

(111) 156.545
(210) M 99 00598
(180) 2009.02.10

(111) 156.702
(210) M 99 00661
(180) 2009.02.12

(111) 157.411
(210) M 99 00475
(180) 2009.02.03

(111) 157.656
(210) M 99 00807
(180) 2009.02.22

(111) 158.493
(210) M 99 00754
(180) 2009.02.18

(111) 158.978
(210) M 99 00505
(180) 2009.02.04

(111) 158.979
(210) M 99 00504
(180) 2009.02.04

(111) 158.983
(210) M 99 00465
(180) 2009.02.02

(111) 158.984
(210) M 99 00503
(180) 2009.02.04

(111) 158.985
(210) M 99 00502
(180) 2009.02.04

(111) 158.986
(210) M 99 00501
(180) 2009.02.04

(111) 158.998
(210) M 99 00478
(180) 2009.02.03

(111) 159.001
(210) M 99 00496
(180) 2009.02.03

(111) 159.003
(210) M 99 00429
(180) 2009.02.01

(111) 159.004
(210) M 99 00431
(180) 2009.02.01

(111) 159.007
(210) M 99 00498
(180) 2009.02.04

(111) 159.008
(210) M 99 00497
(180) 2009.02.04

(111) 159.009
(210) M 99 00489
(180) 2009.02.03

(111) 159.015
(210) M 99 00493
(180) 2009.02.03

(111) 159.177
(210) M 98 04786
(180) 2008.11.20
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(111) 159.230
(210) M 98 03596
(180) 2008.09.07

(111) 159.295
(210) M 99 00440
(180) 2009.02.01

(111) 159.296
(210) M 99 00451
(180) 2009.02.02

(111) 159.297
(210) M 99 00445
(180) 2009.02.01

(111) 159.298
(210) M 99 00446
(180) 2009.02.01

(111) 159.299
(210) M 99 00447
(180) 2009.02.01

(111) 159.300
(210) M 99 00448
(180) 2009.02.02

(111) 159.303
(210) M 99 00571
(180) 2009.02.08

(111) 159.304
(210) M 99 00570
(180) 2009.02.08

(111) 159.305
(210) M 99 00573
(180) 2009.02.08

(111) 159.306
(210) M 99 00578
(180) 2009.02.08

(111) 159.307
(210) M 99 00576
(180) 2009.02.08

(111) 159.313
(210) M 99 00580
(180) 2009.02.08

(111) 159.316
(210) M 99 00592
(180) 2009.02.09

(111) 159.317
(210) M 99 00591
(180) 2009.02.09

(111) 159.322
(210) M 99 00563
(180) 2009.02.08

(111) 159.326
(210) M 99 00572
(180) 2009.02.08

(111) 159.327
(210) M 99 00579
(180) 2009.02.08

(111) 159.328
(210) M 99 00577
(180) 2009.02.08

(111) 159.330
(210) M 99 00550
(180) 2009.02.05

(111) 159.331
(210) M 99 00567
(180) 2009.02.08

(111) 159.333
(210) M 99 00548
(180) 2009.02.05

(111) 160.140
(210) M 99 00537
(180) 2009.02.05

(111) 160.141
(210) M 99 00530
(180) 2009.02.05

(111) 160.434
(210) M 99 00557
(180) 2009.02.08

(111) 160.591
(210) M 99 00456
(180) 2009.02.02

(111) 160.593
(210) M 99 00568
(180) 2009.02.08

(111) 160.607
(210) M 99 00588
(180) 2009.02.09

(111) 160.610
(210) M 99 00510
(180) 2009.02.04

(111) 160.718
(210) M 99 00587
(180) 2009.02.09
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(111) 160.720
(210) M 99 00506
(180) 2009.02.04

(111) 160.778
(210) M 99 00543
(180) 2009.02.05

(111) 160.779
(210) M 99 00515
(180) 2009.02.04

(111) 160.781
(210) M 99 00522
(180) 2009.02.04

(111) 160.788
(210) M 99 00525
(180) 2009.02.04

(111) 160.984
(210) M 99 00763
(180) 2009.02.18

(111) 160.995
(210) M 99 00507
(180) 2009.02.04

(111) 161.007
(210) M 99 00553
(180) 2009.02.05

(111) 161.008
(210) M 99 00459
(180) 2009.02.02

(111) 161.014
(210) M 99 00597
(180) 2009.02.09

(111) 161.065
(210) M 99 00594
(180) 2009.02.09

(111) 161.073
(210) M 99 00547
(180) 2009.02.05

(111) 161.154
(210) M 99 00482
(180) 2009.02.03

(111) 161.714
(210) M 99 00529
(180) 2009.02.05

(111) 161.718
(210) M 99 00536
(180) 2009.02.05

(111) 161.738
(210) M 99 00538
(180) 2009.02.05

(111) 161.740
(210) M 99 00454
(180) 2009.02.02

(111) 161.741
(210) M 99 00067
(180) 2009.02.05

(111) 161.765
(210) M 99 00601
(180) 2009.02.10

(111) 161.766
(210) M 99 00602
(180) 2009.02.10

(111) 161.779
(210) M 99 00619
(180) 2009.02.10

(111) 161.780
(210) M 99 00620
(180) 2009.02.10

(111) 161.782
(210) M 99 00623
(180) 2009.02.10

(111) 161.783
(210) M 99 00628
(180) 2009.02.10

(111) 161.784
(210) M 99 00629
(180) 2009.02.10

(111) 161.785
(210) M 99 00631
(180) 2009.02.10

(111) 161.786
(210) M 99 00633
(180) 2009.02.10

(111) 161.791
(210) M 99 00643
(180) 2009.02.10

(111) 161.792
(210) M 99 00670
(180) 2009.02.12

(111) 161.793
(210) M 99 00671
(180) 2009.02.12
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(111) 161.794
(210) M 99 00677
(180) 2009.02.12

(111) 161.798
(210) M 99 00694
(180) 2009.02.15

(111) 161.799
(210) M 99 00697
(180) 2009.02.15

(111) 161.800
(210) M 99 00698
(180) 2009.02.15

(111) 161.801
(210) M 99 00700
(180) 2009.02.15

(111) 161.803
(210) M 99 00705
(180) 2009.02.16

(111) 161.804
(210) M 99 00706
(180) 2009.02.16

(111) 161.807
(210) M 99 00722
(180) 2009.02.16

(111) 161.809
(210) M 99 00732
(180) 2009.02.17

(111) 161.810
(210) M 99 00739
(180) 2009.02.17

(111) 161.811
(210) M 99 00747
(180) 2009.02.18

(111) 161.812
(210) M 99 00748
(180) 2009.02.18

(111) 161.827
(210) M 99 00751
(180) 2009.02.18

(111) 161.838
(210) M 99 00760
(180) 2009.02.18

(111) 161.839
(210) M 99 00761
(180) 2009.02.18

(111) 161.840

(210) M 99 00762

(180) 2009.02.18

(111) 161.841

(210) M 99 00765

(180) 2009.02.18

(111) 161.844

(210) M 99 00776

(180) 2009.02.18

(111) 162.005

(210) M 99 00636

(180) 2009.02.10

(111) 162.014

(210) M 99 00695

(180) 2009.02.15

(111) 162.015

(210) M 99 00711

(180) 2009.02.16

(111) 162.016

(210) M 99 00724

(180) 2009.02.16

(111) 162.017

(210) M 99 00745

(180) 2009.02.18

(111) 162.021

(210) M 99 00787

(180) 2009.02.19

(111) 162.022

(210) M 99 00789

(180) 2009.02.19

(111) 162.148

(210) M 99 00655

(180) 2009.02.12

(111) 162.151

(210) M 99 00725

(180) 2009.02.16

(111) 162.152

(210) M 99 00726

(180) 2009.02.16

(111) 162.153

(210) M 99 00791

(180) 2009.02.19
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(111) 162.154
(210) M 99 00792
(180) 2009.02.19

(111) 162.156
(210) M 99 00805
(180) 2009.02.22

(111) 162.160
(210) M 99 00809
(180) 2009.02.22

(111) 162.170
(210) M 99 00815
(180) 2009.02.22

(111) 162.237
(210) M 99 00873
(180) 2009.02.24

(111) 162.238
(210) M 99 00874
(180) 2009.02.24

(111) 162.239
(210) M 99 00875
(180) 2009.02.24

(111) 162.240
(210) M 99 00876
(180) 2009.02.24

(111) 162.241
(210) M 99 00879
(180) 2009.02.25

(111) 162.242
(210) M 99 00880
(180) 2009.02.25

(111) 162.243
(210) M 99 00881
(180) 2009.02.25

(111) 162.368
(210) M 99 00436
(180) 2009.02.01

(111) 162.369
(210) M 99 00434
(180) 2009.02.01

(111) 162.690
(210) M 99 00565
(180) 2009.02.08

(111) 162.691
(210) M 99 00566
(180) 2009.02.08

(111) 162.762
(210) M 99 00696
(180) 2009.02.15

(111) 162.764
(210) M 99 00728
(180) 2009.02.16

(111) 162.768
(210) M 99 00896
(180) 2009.02.25

(111) 162.770
(210) M 99 00897
(180) 2009.02.25

(111) 162.771
(210) M 99 00898
(180) 2009.02.25

(111) 162.775
(210) M 99 00902
(180) 2009.02.26

(111) 162.777
(210) M 99 00906
(180) 2009.02.26

(111) 162.778
(210) M 99 00907
(180) 2009.02.26

(111) 162.779
(210) M 99 00908
(180) 2009.02.26

(111) 162.780
(210) M 99 00909
(180) 2009.02.26

(111) 162.901
(210) M 99 00640
(180) 2009.02.10

(111) 162.903
(210) M 99 00647
(180) 2009.02.11

(111) 163.143
(210) M 99 00292
(180) 2009.01.22

(111) 163.152
(210) M 99 00293
(180) 2009.01.22

(111) 163.155
(210) M 99 00294
(180) 2009.01.22
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(111) 163.496
(210) M 99 00679
(180) 2009.02.12

(111) 163.497
(210) M 99 00794
(180) 2009.02.19

(111) 163.499
(210) M 99 00915
(180) 2009.02.26

(111) 164.599
(210) M 99 00265
(180) 2009.01.21

(111) 166.718
(210) M 98 04819
(180) 2008.11.23

(111) 174.262
(210) M 99 00676
(180) 2009.02.12

(111) 174.263
(210) M 99 00741
(180) 2009.02.17

(111) 175.075
(210) M 99 00699
(180) 2009.02.15

(111) 177.894
(210) M 99 00428
(180) 2009.02.01

A rovat 184 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 169.293
(732) MTG METRO GRATIS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.870
(732) MTG METRO GRATIS KFT, Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 179.911
(732) J. Safra IP Holding Co., Luxembourg (LU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 188.321
(732) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Orbán Miklós, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 190.302
(732) L. Laki László, Budapest (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 193.262
(732) Danya Cosmetics Ltd., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(111) 121.206
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.207
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.208
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.645
(732) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA, Tokió (JP)

(111) 121.689
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 121.840
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

(111) 121.883
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

(111) 122.211
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 122.286
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.410
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 128.657
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 128.695
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 128.832
(732) Szabó Péter, Ballószög (HU)

(111) 128.834
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.835
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.935
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.019
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 129.186
(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft, Berlin (DE)

(111) 129.230
(732) Polyák Ferenc, Budapest (HU)

(111) 129.316
(732) Procter & Gamble Limited, Weybridge,Surrey (GB)

(111) 129.410
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 129.463
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 129.741
(732) Jockey International, Inc., Kenosha, Wisconsin (US)

(111) 129.860
(732) Kerr Corporation, Orange, California (US)

(111) 130.936
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég),

St. Paul Minnesota (US)

(111) 139.348
(732) IC COMPANYS A/S, Copenhagen S (DK)

(111) 157.905
(732) Dewinter Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 158.890
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.143
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.246
(732) SADIA S/A, Concordia-Santa Catarina (BR)

(111) 159.286
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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(111) 159.288
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.290
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.325
(732) ORIGINS Natural Resources Inc. (Delaware állam törvényei

szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

(111) 159.343
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.354
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.360
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.362
(732) LEIER HOLDING KFT., Gyõr (HU)

(111) 159.487
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.523
(732) Ed. HAAS Hungaria Élelmiszeripari Kft., Gyõr (HU)

(111) 160.529
(732) PEAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 160.695
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 160.738
(732) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.739
(732) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.016
(732) Tata Sons Limited, Mumbai (IN)

(111) 161.030
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 161.034
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 161.122
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN BURKOLATKÕ Kft.,

Ócsa (HU)

(111) 161.124
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN BURKOLATKÕ Kft.,

Ócsa (HU)

(111) 161.129
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN BURKOLATKÕ Kft.,

Ócsa (HU)

(111) 161.301
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 161.372
(732) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.383
(732) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.435
(732) Kétkalmár Manager Tour Kft., Budapest (HU)

(111) 161.651
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.652
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.653
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.654
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.656
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.906
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 161.921
(732) ArvinMeritor Emissions Technologies GmbH, Augsburg (DE)

(111) 161.929
(732) The Addax & Oryx Group Ltd., Road Town/Tortola,

British Virgin Islands (GB)

(111) 161.966
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 162.004
(732) A BETON TÉRKÕ RT., Pécs (HU)

(111) 162.006
(732) A BETON TÉRKÕ RT., Pécs (HU)

(111) 162.007
(732) A BETON TÉRKÕ RT., Pécs (HU)
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(111) 162.008
(732) A BETON TÉRKÕ RT., Pécs (HU)

(111) 162.009
(732) A BETON TÉRKÕ RT., Pécs (HU)

(111) 162.328
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 162.363
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.930
(732) HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)

(111) 163.097
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 163.119
(732) Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher,

La Gacilly (FR)

(111) 163.120
(732) Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher,

La Gacilly (FR)

(111) 163.122
(732) Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher,

La Gacilly (FR)

(111) 163.192
(732) Jódaqua Kft., Sóshartyán (HU)

(111) 163.209
(732) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), McLean, Virginia állam (US)

(111) 163.227
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)

(111) 163.339
(732) Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

(111) 163.532
(732) Tata Sons Limited, Mumbai (IN)

(111) 163.884
(732) AgraQuest, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Davis, Kalifornia (US)

(111) 163.902
(732) AgraQuest, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Davis, Kalifornia (US)

(111) 163.904
(732) AgraQuest, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Davis, Kalifornia (US)

(111) 163.905
(732) AgraQuest, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Davis, Kalifornia (US)

(111) 164.165
(732) SOCIETA’ ITALO BRITANNICA L. MANETTI -

H. ROBERTS & C.p.A., Florence (IT)

(111) 164.265
(732) Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher,

La Gacilly (FR)

(111) 164.279
(732) BTG International Limited, London (GB)

(111) 164.332
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég),

St. Paul Minnesota (US)

(111) 164.681
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

(111) 164.769
(732) TEDELEX TRADING (PROPRIETARY) LIMITED, Reuven,

Gauteng (ZA)

(111) 164.886
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 165.031
(732) H. Goessler Aktiengesellschaft, Zürich (CH)

(111) 165.040
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 166.265
(732) MASPEX - GMW Sp z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 166.598
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN BURKOLATKÕ Kft.,

Ócsa (HU)

(111) 167.422
(732) The Addax & Oryx Group Ltd., Road Town/Tortola,

British Virgin Islands (GB)

(111) 167.871
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

(111) 167.873
(732) Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

(111) 167.897
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 168.809
(732) 3M Company (Delaware államban mûködõ cég), St. Paul

Minnesota (US)
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(111) 170.193
(732) Aperture Technologies, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Stamford, Connecticut (US)

(111) 170.634
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 170.758
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 171.108
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 171.516
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

(111) 171.656
(732) MERCK & CO., INC., (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 172.776
(732) AgraQuest, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Davis, Kalifornia (US)

A rovat 107 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 113.736
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 116.203
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 116.314
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.063
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.455
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 118.918
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 121.340
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 121.689
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 122.015
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 122.026
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 125.220
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.656
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.661
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 127.663
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 128.171
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 128.657
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 129.611
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 130.881
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 130.882
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 133.119
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 134.372
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 134.373
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 135.095
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.096
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.097
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.098
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.099
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.100
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.101
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
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(111) 135.102
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.103
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.104
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.105
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.106
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.107
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 135.323
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 140.946
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 140.947
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 141.037
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 141.287
(732) SÁ-VA Drink Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 142.168
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 142.169
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 142.170
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 142.391
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 143.947
(732) SÁ-VA Drink Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 145.628
(732) Hungarian Balanced Assets Kft., Budapest (HU)

(111) 148.697
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.740
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.743
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 150.744
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 152.792
(732) Gróf Buttler Borászati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Eger (HU)

(111) 154.790
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 154.912
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 154.944
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 157.975
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.594
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.704
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.745
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.890
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.080
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 159.143
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.288
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.290
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 159.813
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
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(111) 160.088
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 160.695
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 160.738
(732) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.739
(732) Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.651
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.652
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.653
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.654
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 161.656
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 162.112
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 163.097
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 164.886
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 165.032
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 166.265
(732) MASPEX - GMW Sp z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 167.133
(732) SÁ-VA Drink Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 167.992
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 168.245
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 168.645
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 168.787
(732) Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L., Brussels (BE)

(111) 169.307
(732) SÁ-VA Drink Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 169.905
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 170.634
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 170.758
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 171.463
(732) SÁ-VA Drink Kft., Nyárlõrinc (HU)

(111) 171.635
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 171.636
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 171.637
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 173.756
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 174.330
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 174.338
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 175.509
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 177.067
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 177.092
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 177.376
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 177.784
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 178.495
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 179.053
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
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(111) 179.054
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 179.298
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 181.976
(732) Hungarian Balanced Assets Kft., Budapest (HU)

(111) 182.850
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 182.909
(732) WALLY YACHTS S.A., Kirchberg (LU)

(111) 185.510
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.511
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.544
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.692
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 185.710
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.464
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.608
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.635
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 186.694
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 187.148
(732) Hungarian Balanced Assets Kft., Budapest (HU)

(111) 187.466
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 188.530
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 188.714
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 188.827
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 189.209
(732) Arlion Kft., Budapest (HU)

(111) 189.526
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 189.815
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 190.455
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 190.643
(732) Energia NOVA Kft., Budapest (HU)

(111) 192.220
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 192.254
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 192.331
(732) „MOGYI” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Csávoly (HU)

(111) 192.941
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 193.254
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 193.259
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 193.275
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 194.306
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 194.576
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 194.854
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 195.202
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 195.225
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)
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(111) 195.345
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 195.407
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 195.749
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 195.977
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 195.983
(732) General Motors Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 196.166
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 196.478
(732) NONONIS GROUP Corp., Panama (PA)

(111) 197.289
(732) Gróf Buttler Borászati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Eger (HU)

A rovat 145 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 115.140
(732) Merck KGaA , Darmstadt (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 121.840
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.883
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 122.211
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.445
(732) Underberg KG, Rheinberg (DE)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 122.455
(732) Undenberg KG, Rheinberg (DE)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 128.695
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.019
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.410
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 135.546
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 136.745
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 141.869
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 141.870
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 141.872
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.171
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.172
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.173
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.627
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.650
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.141
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.142
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 143.668
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 145.643
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 146.465
(732) VINTON Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 152.891
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 159.849
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.850
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.851
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.130
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 160.139
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 160.142
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 160.146
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 160.147
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 162.632
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Ágota, Szentendre

(111) 163.185
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.194
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.209
(732) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), McLean, Virginia állam (US)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.227
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 163.443
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.444
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.445
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.456
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.457
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 164.279
(732) BTG International Limited, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 164.469
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.028
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.108
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.119
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.123
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.124
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 165.467
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.941
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.942
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.944
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.945
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.946
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.947
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.948
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.361
(732) RAMEXA Ipari Termékelõállító és Kereskedelmi Rt.,

Szolnok (HU)
(740) Szabó Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.697
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 167.698
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 167.699
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 167.700
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 167.897
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 168.634
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 170.589
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.847
(732) ARISTA LIFESCIENCE societe par actions simplifiee,

Nogueres (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 181.056
(732) ARISTA LIFESCIENCE societe par actions simplifiee,

Nogueres (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 183.338
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.339
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.340
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.604
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.171
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 197.670
(732) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 115.140
(732) Merck KGaA , Darmstadt (DE)

(111) 121.840
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)
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(111) 121.883
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

(111) 122.211
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 122.445
(732) Underberg KG, Rheinberg (DE)

(111) 122.455
(732) Undenberg KG, Rheinberg (DE)

(111) 128.695
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 129.019
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 129.410
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 135.546
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)

(111) 136.745
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 141.869
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 141.870
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 141.872
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 142.171
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 142.172
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 142.173
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 142.627
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 142.650
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 143.141
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 143.142
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 143.668
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 145.643
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 146.465
(732) VINTON Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)

(111) 152.891
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)

(111) 157.905
(732) Dewinter Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 159.849
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 159.850
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 159.851
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 160.130
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.139
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.142
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.146
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.147
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 162.632
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 162.754
(732) Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú

Társaság, Budapest (HU)

(111) 163.185
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.194
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.209
(732) Seeds of Change, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), McLean, Virginia állam (US)

(111) 163.227
(732) eBay Inc., San Jose, Kalifornia (US)
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(111) 163.443
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.444
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.445
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.456
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 163.457
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 164.279
(732) BTG International Limited, London (GB)

(111) 164.469
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.028
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.108
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.119
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.123
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 165.124
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.467
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 165.901
(732) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)

(111) 165.902
(732) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)

(111) 166.941
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.942
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.944
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.945
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.946
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.947
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 166.948
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 167.361
(732) RAMEXA Ipari Termékelõállító és Kereskedelmi Rt.,

Szolnok (HU)

(111) 167.697
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 167.698
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 167.699
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 167.700
(732) Kárpátia Étterem Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 167.897
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 170.589
(732) Axel Springer-Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 170.850
(732) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)

(111) 170.851
(732) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)

(111) 180.847
(732) ARISTA LIFESCIENCE societe par actions simplifiee,

Nogueres (FR)

(111) 181.056
(732) ARISTA LIFESCIENCE societe par actions simplifiee,

Nogueres (FR)

(111) 183.338
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 183.339
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 183.340
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 183.604
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
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(111) 188.171
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 197.222
(732) Nyári Antal, Várpalota (HU);

Forgács Kornél, Várpalota (HU)

(111) 197.670
(732) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)

A rovat 80 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 128.832
(732) Szabó Péter, Ballószög (HU)

(111) 135.546
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)

(111) 146.465
(732) VINTON Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)

(111) 152.891
(732) ARYSTA Lifescience SAS, Nogueres (FR)

(111) 157.905
(732) Dewinter Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeged (HU)

(111) 160.515
(732) Timex Group USA, Inc., Middlebury, Connecticut (US)

(111) 161.372
(732) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.383
(732) SZILKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.930
(732) HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)

(111) 164.279
(732) BTG International Limited, London (GB)

(111) 164.599
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 168.634
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 190.515
(732) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

Lajstromozó határozat visszavonása
különleges gyorsított eljárásban

(210) M 09 01604
(731) AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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