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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 09 00190
(220) 2009.01.23.
(731) PHARMAX Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) A változókori harmónia
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(210) M 09 01179
(220) 2009.04.23.
(731) Weimer Zsuzsanna, Dunaalmás (HU)
(740) dr. Hermann Zoltán ügyvéd, Tata
(546)

kák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások
kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.
(210) M 09 02201
(731) Kovács Csaba, Polgár (HU)
(546)

(220) 2009.07.24.

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

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só,
mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; amerikai palacsinták;
amerikai mogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; bonbonok [cukorkák]; briós; chips [gabonakészítmény]; cikória [pótkávé]; cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa diszítésére; cukrászsütemények;
csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés tej [ital]; gabonakészítmények; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcsös sütemények;
torták; halva [édességfélék]; természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós termékek; karamellák [cukorkák], kávé; kávé alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávéaromák, kekszek; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek, kekszek; kukorica, sült; lepények (gyümölcsös); lisztek,
étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari termékek;
mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsütemény;
marcipán; méz; mézeskalács; mustár; müzli; palacsinták; paradicsomszósz; pattogatott kukorica; piskóták; pizzák; pótkávé; pralinék; pudingok; rágógumi, nem gyógyászati használatra; rizstorták rizslepények; snack ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs
alapú); sós kekszek; sütemények; sütésre szolgáló anyagok; élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; szendvicsek; tea; tea alapú italok;
tejsodó [vaníliás krém]; töltött cukorkák, fondan [cukrászárú];
zsemlék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára; eladási propaganda mások számára; elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése; import-export ügynökségek; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; kirakatrendezés; közvéleménykutatás; mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja;
outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statiszti-

(210) M 09 02296
(220) 2009.08.06.
(731) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 09 02306
(220) 2009.08.07.
(731) Memorings Fejlesztõ Kft., Érd (HU)
(740) Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknak megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások;
biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 09 02331
(731) Piadina Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2009.08.10.

(210) M 09 02410
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(511) 5

(220) 2009.08.19.

Egészségügyi készítmény

(210) M 09 02483
(731) Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)
(546)

(220) 2009.08.29.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 02486
(220) 2009.08.29.
(731) Demko World Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30
43

Gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.
Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 02408
(731) Xiao Xiaoqing, Budapest (HU)
(546)

(220) 2009.08.18.

(511) 20 Bútorok, elsõsorban tömörfa fenyõ, bükk, éger, tölgy hálószoba bútorok, lécesbetétek, ágyrácsok, matracok, biomatracok.
24 Textíliák és textiláruk, gyapjú, pamut és selyem ágynemûk.
25 Ruházati cikkek, elsõsorban gyapjú és frottier ruházati cikkek.
(210) M 09 02488
(220) 2009.08.31.
(731) X-Meditor Kft., Gyõr (HU)
(541) Formula Student Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 25

Farmernadrágok.

(210) M 09 02498
(220) 2009.09.01.
(731) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) JUCI BÁCSI
(511) 43 Vendéglátás, különös tekintettel éttermek, eszpresszók, sörözõk, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók mûködtetésére.
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(210) M 09 02519
(220) 2009.09.03.
(731) Csikós Attila Péter, Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 02499
(220) 2009.09.01.
(731) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, katalógusok prospektusok, füzetek, lapok, levelezõlapok, kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok,
naptárak, reklámanyagok valamint szakácskönyvek, receptkártyák, receptgyüjtemények, továbbá fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatos minden egyéb kiadvány.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás különösen fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.
(210) M 09 02507
(220) 2009.09.02.
(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) LETROFAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 09 02515
(220) 2009.09.03.
(731) Hajverov Ilija, Sofia (BG)
(740) dr. Harangi István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 02589
(220) 2009.09.14.
(731) Braunitzer János, Kecskemét (HU);
Gubonyi Nóra, Kecskemét (HU);
Börönte Zsolt, Kecskemét (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 30

Cukrászati termékek, tészták; fánkok.

(210) M 09 02595
(220) 2009.09.14.
(731) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
(541) Zoo-Zoo
(511) 31 Állateledel.
(210) M 09 02609
(220) 2009.09.15.
(731) Kávé Birodalom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szigetmonostor (HU)
(546)

(511) 30

Kávé.

(210) M 09 02613
(220) 2009.09.15.
(731) Nob Hill Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 25
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vezetesen online adatbázisokon, interneten és weboldalakon keresztül hozzáférhetõ magazinok és könyvek szórakoztatás, történetek és játékok tartalommal gyerekek számára; online adatbázisokon interneten és weboldalakon keresztül elérhetõ letölthetõ
szoftverek animációk, interaktív számítógépes játékszoftverek és
interaktív videojátékok; díszítõ mágnesek; napszemüvegek.

35 Reklámozás, beleértve az internetes, online és elektronikus
reklámozást; kereskedelmi ügyletek, különösen ruházati cikkek,
cipõk, kalapáruk kis- és nagykereskedelme, beleértve az internetes, online és elektronikus kereskedelmet.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, beleértve a csomagküldõ szolgálatot.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; akciófigurák; akciófigurák és tartozékaik; léggömbök; baseball labdák, kosárlabdák; babzsákok; tokok játékeszközökhöz; többfunkciós játékok gyerekeknek; álarcok; futball labdák; bábok; egysoros korcsolyák; üveggolyók; köszönõajándékok, nevezetesen zörgõ és
zajkeltõ eszközök; köszönõajándékok, nevezetesen kis játékok
formájában; mûanyag játékfigurák; játszóházak; játék úszómedencék; játszósátrak; játszótéri labdák; plüss játékok; gördeszkák;
hógömbök (dísztárgyak); játék dobozok; játék órák és karórák;
játék bélyegzõk; vízspriccelõ játékok; jojók.

(210) M 09 02620
(220) 2009.09.16.
(731) Laptop.hu Kft., Budapest (HU)
(740) Tóthfalussy Zsuzsanna, Budapest
(546)

(511) 9
Számítógépek, számítógép billentyûzetek, számítógép memóriák, számítógép programok (letölthetõ és rögzített), számítógépes játékprogramok, számítógép perifériák.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen számítógépek, számítógép alkatrészek és egyéb számítástechnikai cikkek
kiskereskedelme, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
37 Számítógépek és számítógépes készülékek, telekommunikációs felszerelések, kommunikációs hálózatok, számítógépes
hálózatok és adathálózatok felszerelése, karbantartása és javítása.
(210) M 09 02621
(220) 2009.09.16.
(731) Webylon Kft., Budapest (HU)
(541) GREMESE
(511) 12 Övterelõ kismamáknak; autós üléshuzat; autós üléshuzat tárolókkal.
24 Ágynemû; ágynemû huzatok; ágytakaró; ágyterítõk; falvédõ; rácsvédõ; baldachin; játéktároló.
25 Bodyk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; kabátok; dzsekik; kezeslábasok; készruhák; köntös; kötény kötöttáruk; mellények; nadrágok; partedlik; pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhanemûk; térdnadrágok; babaruházat;
gyermekruházat; kismamabandázs; kismama ruházati kiegészítõk; kismamaruházat; babahordók.
(210) M 09 02625
(220) 2009.09.16.
(731) Zhang Zhi Gang, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató és oktató szolgáltatások, nevezetesen gyerekek szórakoztatását célzó élõ televíziós mûsorok; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen animációs rajzfilm DVD-k
videokazetták készítése; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív képregények és animációs rajzfilmek globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztató szolgáltatások, gyerekek szórakoztatásával és oktatásával kapcsolatos online számítógépes játékok, videok és foglalkoztatók biztosítása globális számítógépes hálózat weboldalon keresztül; online vetélkedõk lebonyolítása; online szórakoztatással kapcsolatos információk globális számítógépes hálózaton keresztül, beleértve számítógépes játékokat, interaktív foglalkozásokat gyerekeknek és történeteket
gyerekek és szüleik részére.

(210) M 09 02628
(220) 2009.09.16.
(731) Those Characters From Cleveland, Inc., Cleveland, Ohio (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) EPERKE
(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; akciófigurák; akciófigurák és tartozékaik; léggömbök; baseball labdák, kosárlabdák; babzsákok; tokok játékeszközökhöz; többfunkciós játékok gyerekeknek; álarcok; futball labdák; bábok; egysoros korcsolyák; üveggolyók; köszönõajándékok, nevezetesen zörgõ és
zajkeltõ eszközök; köszönõajándékok, nevezetesen kis játékok
formájában; mûanyag játékfigurák; játszóházak; játék úszómedencék; játszósátrak; játszótéri labdák; plüss játékok; gördeszkák;
hógömbök (dísztárgyak); játék dobozok; játék órák és karórák;
játék bélyegzõk; vízspriccelõ játékok; jojók.

Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 09 02627
(220) 2009.09.16.
(731) Those Characters From Cleveland, Inc., Cleveland, Ohio (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Eperke és barátai
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására szabályozására, illetve irányítására,; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; elõre felvett hang- és videokazetták, lézer videolemezek, digitális videolemezek, hanglemezek, CD
(kompakt) lemezek, minilemezek, CD-ROM-ok és filmek gyerekek oktatására és szórakoztatására; elektronikus kiadványok ne-

(210) M 09 02692
(220) 2009.09.22.
(731) Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd., Fengnan City,
Hebei (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések és felszerelések; fürdõkádak;
gõzfürdõ felszerelések; vízvezeték szerelvények; vizeldék
(egészségügyi felszerelések); mosdókagylók kézmosáshoz (az
egészségügyi berendezések részei); WC-k (vízöblítéses WC-k);
fürdõszobai szerelvények; hordozható WC-k; fürdõszobai berendezések; vízvezeték berendezései; bidék; zuhanyok; WC ülõkék;
WC tartályok; kézmosó kagylók (az egészségügyi felszerelések
részei); a tartályok vízszint ellenõrzõ szelepei; tûzcsapok.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(546)

M 09 02711
(220) 2009.09.23.
Morvai Adrienn, Budapest (HU)
dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest

ZSEB TV
16

Újságok, magazinok, revük (idõszaki lapok).

41

Rádiós és televíziós mûsorok készítése.

(210) M 09 02713
(731) Lin Jinguo, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2009.09.23.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02719
(220) 2009.09.23.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DUACTAN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(210) M 09 02722
(220) 2009.09.24.
(731) M3 Outlet Service Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 09 02730
(220) 2009.09.24.
(731) Laboratoire Garnier & Cie (Société en nom collectif), F-75008
Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Samponok, gélek, spray-k, habok és balzsamok hajformázáshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajfestõ és szõkítõ készítmények; készítmények tartós hullámhoz hajgöndörítés elkészítésére;
illóolajok humán használatra.

(210) M 09 02738
(220) 2009.09.25.
(731) TAXI 4 You Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; export-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kölcsönzése (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklámanyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések;
reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok kölcsönzése;
reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatások (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; bérlés (garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútorszállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teherszállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szálloda- és panziófoglalás); utaskísérés; utasszállítás.
(210) M 09 02801
(220) 2009.10.13.
(731) Décsi Ardharn Sirinthip, Nyíregyháza (HU)
(541) TOIKA
(511) 44 Frissítõ masszázs.
(210) M 09 02803
(220) 2009.09.29.
(731) Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) lynn
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
(210) M 09 02804
(220) 2009.09.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) GISELL
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
(210) M 09 02805
(220) 2009.09.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) AIR ESSENCE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 02901
(220) 2009.10.07.
(731) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 09 02889
(220) 2009.10.06.
BIOMED Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

BIOMED SPECTRUM
5
Gyógyszerészeti-, egészségügyi-, higiéniai termékek; vitamin készítmények; diétás termékek orvosi célú használatra; bébiételek; növényi fõzetek orvosi használatra; gyógyteák; olajok
orvosi használatra; fertõtlenítõszerek.
30 Gabona készítmények, ecet, mártások; fûszerek; táplálék kiegészítõk; vitamin-alapú táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 02899
(220) 2009.10.07.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-

(511) 9
CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofonok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletekkel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.
41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szórakozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemutatása.
(210) M 09 02904
(220) 2009.10.07.
(731) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofonok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
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35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletekkel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.

(546)

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

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).

(210) M 09 02932
(220) 2009.10.09.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Tej és tejtermékek.

(210) M 09 02936
(220) 2009.10.09.
(731) Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; különösen gépjármûvek mûszaki vizsgálata; mûszaki
szakértõi tevékenység.

(210) M 09 02937
(220) 2009.10.09.
(731) Soron Magyarország Alkusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 09 03000
(220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(210) M 09 03001
(220) 2009.10.15.
(731) AAA Poptávka.Cz, s.r.o., Praga 4, Kamyk (CZ)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) AAA KERESLET
(511) 9
Szoftver; hang, kép és multimédiás adathordozók, felvétellel és anélkül; adatok és adatbázisok, valamint egyéb információk, amelyek a 9. osztályba tartoznak, bármilyen elektronikus
adathordozón, elektronikus újságok, elektronikus publikációk
elektronikus prezentációk, multimédiás termékek, számítógépi
programok, program eszközök, segédprogramok, alkalmazási segédprogramok, számítógépi alkalmazások, alkalmazási program
eszközök, programtermékek és alkalmazásfejlesztõ eszközök, információ feldolgozó készülékek és számítógépek, elektronikus
adatbázisok és adatbázis termékek az interneten, WAP mobil
platformon, CD-n és DVD-n.
16 A 16. osztályba tartozó információ hordozók; adatbázis termékek okirat formájában.
35 Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, elsõsorban élelmiszerekkel, italokkal, elektromos háztartási eszközökkel, elektronikai eszközökkel, közlekedési eszközökkel, ruhákkal, bútorokkal, vegyi termékekkel, gépipari termékekkel,
egészségügyi termékekkel, nyomdaipari termékekkel, építõanyagokkal, üvegtermékekkel, mûanyagokkal, sportfelszerelésekkel,
szállásadással, munkaközvetítéssel, utazással, szállítási tevékenységekkel kapcsolatban, az internet közvetítésével; kereskedelmi kiállítások vásárok és árubemutatók rendezése; marketing,
piackutatás és piacelemzés; kereskedelmi tevékenység szervezésével kapcsolatos tanácsadás; reklám- és propaganda tevékenység, hirdetési tevékenység, reklámok készítése, reklámtevékenység, reklámközvetítés reklám és hirdetés az interneten; segítség
kereskedelmi tevékenység irányításában: adatbankok kezelése;
információ gyûjtemények kezelése; információk rendszerezése
számítógépes adatbázisokba; kereskedelmi vagy vállalkozói információk, interaktív kereskedelem közvetítése globális kommunikációs eszközök (internet) segítségével; árubemutatás a kiskereskedelmi kommunikációs médiumokban; a vevõk és az eladók
közti ajánlatok és ajánlatkérések elektronikus koordinálása és feldolgozása, kereskedelmi megrendelések adminisztratív feldolgozása; kereskedelmi információk és tanácsok vevõknek és eladóknak; résztvevõi adatbázisok vezetése és kezelése, konkrét ajánlatkérések párosítása a résztvevõk ajánlataival, rendszerezett adatok
gyûjtése, nyújtása rendszerezése, feldolgozása adatbázisok keretében, információk rendszerezése számítógépes adatbázisokba, a
jelen osztályba tartozó adminisztratív munkák, másolási munkák,
referencia szerviz, számítógépes szövegek feldolgozása és kezelése (a jelen osztály keretében).
38 Információk terjesztése kommunikációs hálózatok, például
internet vagy más hálózatok segítségével, beleértve a vezeték nélküli, vezetékes, illetve mûholdas hálózatokat is; kommunikációs
szolgáltatások, például fórumok on-line üzemmódban történõ
üzemeltetése és biztosítása; elektronikus posta, számítógépes
kommunikáció, üzenetek és képes információk átvitele számítógép segítségével, információk forgalmazása hálózatközi kommunikáció segítségével, internet szerver üzemeltetése; publikáció átviteli szolgáltatás a hálózati adatátviteli eszközökön, internetes
portál üzemeltetése, internet hozzáférés nyújtása, internetes csat-
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lakozások létrehozásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, internet hozzáférés közvetítése és az üzemeltetés biztosítása felhasználóknak, internetes szolgáltatások beleértve a
kommunikációs és keresõ szolgáltatásokat, információs szolgáltatásokat a kommunikáció területén, internetes hálózati játékok
szolgáltatását, internetes csatlakozások közvetítését, tárhely biztosítását egyéni honlapokhoz is; on-line információs iroda, hozzáférés nyújtása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférés nyújtása
számítógépes szerverekhez és hálózatokhoz.
41 Kiadói és könyvkiadói tevékenység, könyvek, publikációk,
újságok, CD-ROM-ok kiadása; audiovizuális mûalkotások, adatfájlok és ezek elektronikus kivitelének létrehozása, levelezõ tanfolyamok, hangfelvételek és hangosfilmek készítése, szórakozás
továbbképzési információk, tudósítói szolgáltatások, szabadidõs
információk, fordító és tolmács szolgáltatások.
42 Számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése;
szoftver fejlesztése és telepítése, számítógépes rendszerek tervezése; szoftver bevezetésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes programozás, számítógépes programok frissítése számítógépes programok telepítése, honlapon elhelyezése,
internetes adatbázis rendszerek és internetes alkalmazások programozása, multimédiás alkalmazások programozása, multimédiás dokumentumok, prezentációk, alkalmazások, katalógusok létrehozása internetes prezentációk szerkesztése és internetes szervermegoldások, számítógépes animációk és megjelenítések,
programprojektek létrehozása, információs adatbázisok létrehozása, internet, intranet és egyéb hálózati szerverek, szerverállomások és rendszerek felszereléseinek tervezése, telepítéssel, bevezetéssel, frissítéssel és karbantartással együtt; adatbázisok,
egyéb adatrendszerek és ezek feldolgozásához szükséges alkalmazások tervezése, strukturálása és programozása vagy egyéb létrehozása beleértve a hozzáférésük és telepítésük biztosítását, bevezetésüket, frissítésüket és karbantartásukat is; internetes vagy
intranetes számítógépes honlapok és weblapok, és internetes vagy
intranetes alkalmazások tervezése, strukturálása és programozása
vagy egyéb létrehozása, beleértve a hozzáférésük és telepítésük
biztosítását, bevezetésüket, frissítésüket és karbantartásukat is;
szabad tárhelyek biztosítása internetes vagy intranetes számítógépes honlapok és weblapok részére, illetõleg szabad tárhelyek biztosítása ezen honlapok vagy weblapok keretén belül, szabad
tárhelyek biztosítása internetes vagy intranetes alkalmazások részére; számítógépes programok, adatok vagy egyéb elektronikus
adatok konvertálása és átdolgozása különbözõ formátumokból
más formátumokba, dokumentumok, adatok vagy egyéb elektronikus médiumok konvertálása és átdolgozása; számítógépes grafika, szerver és internet portálok és programeszközök bérbeadása.
(210) M 09 03002
(220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).
(210) M 09 03004
(220) 2009.10.15.
(731) Schoco-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 03006
(220) 2009.10.15.
Michele 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest

SARY
18 Bõr illetve mûbõr táskák, pénztárcák, ruházati kiegészítõk.
22 Vászon, illetve egyéb anyagú más áruosztályokba nem tartozó táskák, pénztárcák.
25 Ruházati kiegészítõk.

(210) M 09 03007
(220) 2009.10.15.
(731) MICHELLE 1997 Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr- illetve mûbõr táskák, pénztárcák, ruházati kiegészítõk.
22 Vászon, illetve egyéb anyagú más osztályokba nem tartozó
táskák, pénztárcák.
25 Ruházati kiegészítõk.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukrászsütemények, kakaó és csokoládé alapú készítmények, csokoládék, édességek, kekszek,
bonbonok, cukorkaáruk, nyalókák, töltött cukorkák, karamella
(cukorkák).
(210) M 09 03003
(220) 2009.10.15.
(731) Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(210) M 09 03119
(220) 2009.10.28.
(731) Mintinvest-2005 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(210) M 09 03129
(731) Cserpes István, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(220) 2009.10.29.

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített
tej, író, joghurt, gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; kefir, tejszín, tejföl, túró, kõrözött, túrókészítmények és
egyéb tejtermékeket tartalmazó desszertek, vaj, sajt és sajttermékek, diétás joghurt nem gyógyászati célból.
30 Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek;cukor, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegû készítmények.

(210) M 09 03134
(220) 2009.10.29.
(731) HELLUX FAIR Világításipari és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(541) HELLUX FAIR
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek, lámpatestek és lámpaoszlopok.
9
Jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és felszerelések; elektromos
energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések, világító eszközök, berendezések.
11 Világító berendezések, készülékek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások, világításipari
szolgáltatások, javítási és karbantartási szolgáltatások villamosság területén.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti
eladói tevékenység árusító automaták és érmebedobással mûködõ
berendezések révén, valamint mozgóbolti árusítási tevékenység;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

M 09 03142
(220) 2009.10.29.
Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

MagneCumB6
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek, fungicidek.

(210) M 09 03147
(220) 2009.10.29.
(731) City-Med Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 03130
(220) 2009.10.29.
(731) Calor 2000 Tüzeléstechnikai Kft., Lébény (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 44

(511) 11 Fûtõkazánok; fûtõkazánok csövei; fûtõkazánok tûzcsövei;
kazánok (nem géprészek); kazánok, nem gépek alkatrészei; adagolóberendezések fûtõkazánokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37

Kazánok tisztítása és javítása.

Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 03204
(220) 2009.11.04.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry „ALKALOID”
AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SARLON
(511) 5
Vérnyomáscsökkentõ gyógyszerkészítmények.
(210) M 09 03208
(731) Biocsepp Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2009.11.04.

(210) M 09 03133
(220) 2009.10.29.
(731) EVENTUS Consulting & Coaching Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35

Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

41 Akadémiák (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(511) 5
Biológiai készítmények humángyógyászati célra.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, gyógyászati hullámvezetõk.
41 Egészség(védõ) klubok, gyakorlati képzés [szemléltetés],
klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], levelezõ tanfolyamok.
44 Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi berendezések
kölcsönzése, masszázs, távgyógyászati szolgáltatások.
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(210) M 09 03298
(220) 2009.11.12.
(731) Liu Mei, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(210) M 09 03334
(220) 2009.11.16.
(731) Biopure Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BioBrella
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 09 03302
(220) 2009.11.12.
(731) DANYA COSMETICS LTD., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; hajszeszek, hajvizek, hajápoló szerek.

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

(210) M 09 03332
(220) 2009.11.16.
(731) PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PEPSI REFRESH YOUR WORLD
(511) 32 Ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcs italok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.
(210) M 09 03333
(220) 2009.11.16.
(731) BeeTurbo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) beeTURBO
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragsztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

M 09 03342
(220) 2009.11.17.
Fiction Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

PARENTIA
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03393
(220) 2009.11.23.
(731) Qi Boyu, Budapest (HU)
(541) STARMOON
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03410
(220) 2009.11.23.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) FESTINI
(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott jégkrémek, készítmények a fent említett termékek elõállítására.

A rovat 67 db közlést tartalmaz.
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(111)
(210)
(732)
(740)

185.393
(151) 2006.07.24.
M 04 01354
(220) 2004.03.24.
Conopco Inc., New York, New York (US)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 198.923
(151) 2009.11.12.
(210) M 09 00722
(220) 2009.03.19.
(732) Wollner Márta, Budapest (HU)
(546)

(541) DELIKÁT
(511) 29 Hús, hal, szárnyas és vad; húskivonatok; tartósított, szárított
és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Só, mustár, ecet, ízesítõ öntetek, fûszerek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.974
(151) 2008.09.18.
M 07 03731
(220) 2007.11.07.
Hajdúsági Sütõdék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

PREBIOVIT
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

SELYEMKALÁCS

198.637
(151) 2009.10.06.
M 06 01372
(220) 2006.04.20.
Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, eladási propaganda mások számára, piaci tanulmányok, hirdetési hely kölcsönzése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
198.925
(151) 2009.11.12.
M 09 00112
(220) 2009.01.16.
Szabad Károly, Budapest (HU)
Kormos Ágnes Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.641
(151) 2009.10.13.
M 08 03841
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

OPTI DERM
3

-

STRANDRA MAGYAR

Kalács.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kivéve különféle gabonapelyhek, gabonából készült szeletek és mályvacukrok és gabona alapú
snack-ek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, kivéve
különféle gabonapelyhek, gabonából készült szeletek és mályvacukrok és gabona alapú snack-ek, fagylaltok, méz, melaszszirup,
élesztõ, sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek,
jég.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 198.924
(151) 2009.11.26.
(210) M 09 00770
(220) 2009.03.23.
(732) Dénes Andrea, Budapest (HU);
Petõváry Zsolt, Budapest (HU);
Futó Márta Gabriella, Verõce (HU);
Jónapné Ott Cecília, Budapest (HU);
Nagy Éva, Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Balázs, Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MAGYARORSZÁGI STRANDFESZTIVÁL

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

198.135
(151) 2009.11.26.
M 08 01991
(220) 2008.06.16.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
30

(511) 41

Személyes használatra szolgáló szappanok.

Mirelit kenyértészta, kenyérlángos.

198.926
M 09 00882
Pfiffer János, Mór (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2009.11.12.
(220) 2009.04.02.

(511) 20 Fából és bútorlapból készült bútorok; faszerkezetek, burkolatok, bútorlapok, bútorajtók; bútorgarnitúrák; konyhai bútorok;
bútorgarnitúrák; hálószoba-, nappali- és étkezõbútorok; szállodai
és egyéb intézményi bútorok; ágyak, ágykeretek, fotelek, székek;
asztalok, kerekes asztalok, iroda- és iskolabútorok; kiegészítõ kisbútorok, kis íróasztalok, szekreterek, komódok, szekrények, fiókos szekrények, könyvespolcok; mindezek részegységei és tartozékai; tükrök; keretek; ablak- és ajtószelvények nem fémbõl.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

kációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése.

198.927
(151) 2009.11.12.
M 09 00721
(220) 2009.03.19.
Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Kleszó Mariann, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest

EME. MOBILLAL KÖNNYEBBEN MEGY
36 Elszámolóházak, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, kölcsön [finanszírozás], telebank szolgáltatások,
terhelõkártya-szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzügyi igazgatás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, vagyonkezelés, tõzsdei árfolyamjegyzés.
38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások, fórumok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.
198.928
(151) 2009.11.12.
M 09 01300
(220) 2009.04.30.
Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

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

198.931
(151) 2009.11.12.
M 09 00771
(220) 2009.03.24.
PR-Audit Kft., Budapest (HU)
dr. Kõmíves Balázs, Budapest

(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, megfigyelõ mûszerek, számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok, rögzített,
számlálók, mérõmûszerek.
42 Számítógépes rendszerelemzés, számítógép-programozás,
számítógépszoftver fenntartása.

SOLONIA
6
Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textilárnyékolók.
198.929
(151) 2009.11.12.
M 09 00420
(220) 2009.02.17.
RiseFM Kft., Szentendre (HU)

NITE RISE
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; pólók, felsõruházat, nadrágok.
38 Távközlés; rádióadás, televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; diszkók szolgáltatásai, rádió- és televízióprogramok készítése, éjszakai klubok.

(111) 198.930
(151) 2009.11.12.
(210) M 09 00728
(220) 2009.03.19.
(732) HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

198.932
(151) 2009.11.12.
M 09 00726
(220) 2009.03.19.
Laboratoire Garnier & Cie, F-75008 Paris (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) INVISICLEAR
(511) 3
Testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek,
lotionok, gélek és puderek arcra, testre és kézre.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.933
(151) 2009.11.12.
M 09 00881
(220) 2009.04.02.
Vaszari Ádám Tamás, Dumakeszi (HU)
dr. Mátyás Péter, MÁTYÁS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).
38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publi-

(111) 198.934
(151) 2009.11.12.
(210) M 09 00869
(220) 2009.04.01.
(732) Szinergia Projekt-, Mûködés- és Változásmenedzsment Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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(111) 198.935
(151) 2009.11.12.
(210) M 09 00601
(220) 2009.04.01.
(732) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka (HU)
(546)

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

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése [szórakoztatás], sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], élõ elõadások bemutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.958
M 09 00716
Fazekas Attila, Csömör (HU)
dr. Horváth István, Budapest

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

198.962
(151) 2009.11.17.
M 09 00727
(220) 2009.03.19.
S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek üzemeltetése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, oktatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(541) Blux-Clor
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2009.11.17.
(220) 2009.03.19.

198.961
(151) 2009.11.17.
M 09 00723
(220) 2009.03.19.
V-Contact Kft., Szada (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

198.959
(151) 2009.11.17.
M 09 00718
(220) 2009.03.19.
Keller Tamásné, Budapest (HU)
dr. Molnár Mária ügyvéd, Budapest

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

(511) 3
Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; viaszok;
szappanok; mosószerek.
(111) 198.963
(151) 2009.11.17.
(210) M 09 00867
(220) 2009.04.01.
(732) English Gym & Fun Nyelvoktató és Szolgáltató Kft.,
Pomáz (HU)
(740) dr. Csák Máté, Budapest
(546)

198.960
(151) 2009.11.17.
M 09 00720
(220) 2009.03.19.
Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Kleszó Mariann, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 36 Elszámolóházak, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, kölcsön [finanszírozás], telebank szolgáltatások,
terhelõkártya-szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzügyi igazgatás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, tõkekihelyezés tõkeberuházás, vagyonkezelés, tõzsdei árfolyamjegyzés.
38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz, telefon-összeköttetések, telefon-szolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások fórumok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
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(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; kemping; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; sport és kulturális rendezvények, szimpóziumok, konferenciák, show mûsorok szervezése.
(111) 198.965
(151) 2009.11.17.
(210) M 09 00875
(220) 2009.04.01.
(732) Wyeth Holdings Corporation (a Maine corporation),
Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 198.974
(151) 2009.11.18.
(210) M 09 01368
(220) 2009.05.08.
(732) Lorkamill Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Marketingtervezés, tanácsadás, brand építés, piackutatás,
hirdetés- és reklámtervezés, reklámszöveg szerkesztése, outsourcing szolgáltatások.
42 Forma-, termék-, csomagolás-, grafika-, arculattervezés,
ipari formatervezés, mûszaki tervezés, mûszaki tanulmányok készítése, belsõépítészet, weboldalak tervezése, alkotása és fenntartása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

198.966
(151) 2009.11.17.
M 09 00876
(220) 2009.04.01.
JLM Powerline Kft., Budapest (HU)
Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5
Ásványi élelmiszer-kiegészítõk fehérjével és vitaminokkal
sporttápszer céljára.
(111) 198.973
(151) 2009.11.18.
(210) M 09 01367
(220) 2009.05.08.
(732) Hegyiné Havasi Valéria, Balatonszepezd (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, tájékoztatás, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetések levélben megrendelve, internetes hirdetési felület, reklámszövegek publikálása.
38 Távközlés; információs szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése; számítógép terminálok közötti összeköttetések; közösségi portál.
44 Egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, gyászszertartások, hamvasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése.

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

198.975
(151) 2009.11.18.
M 07 00974
(220) 2007.03.23.
Hit Gyülekezete, Budapest (HU)
dr. Németh Tibor, Budapest

HIT TV
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
198.976
(151) 2009.11.18.
M 09 01568
(220) 2009.05.27.
Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) PLABAXY
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati használatra.
(111) 198.977
(151) 2009.11.18.
(210) M 09 01143
(220) 2009.04.21.
(732) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

198.978
(151) 2009.11.18.
M 09 00625
(220) 2009.03.10.
Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Farkas Andrea ügyvéd, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 29 Aszalt kókuszdió; bab, tartósított; borsó, tartósított; burgonyaszirom; csemegeuborka; datolya; dió, feldolgozott; dzsemek;
gomba, tartósított; gyümölcskocsonya, zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék, apró; hagyma, tartósított;
kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; lekvár; lencse, tartósított;
mandula, darált; mazsola; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; savanyú káposzta; snack ételek (gyümölcs alapú-); sültburgonya, chips; szárított zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zselék, étkezési.
30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt;
bors; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); dara emberi táplálkozásra; díszek süteményekhez
(ehetõ-); fahéj (fûszer); fûszerek; fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; gabonakészítmények; gríz, kuszkusz, búzadara; jeges tea; kakaó; kekszek; ketchup (szósz); kétszersültek, kekszek; kukorica,
darált; kukoricadara; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma étkezési használatra; lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari termékek; mustár; mustárliszt; müzli; paprika,
õrölt (ételízesítõ); paradicsomszósz; pattogatott kukorica; pudingok; rizs; salátaöntetek; sáfrány (ételízesítõ); snack ételek (gabona alapú-); snack ételek (rízs alapú-); sós kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; sütõpor; sütõszóda
(szódabikarbóna sütési célokra); szegfûszeg (fûszer); szerecsendió; szójaliszt; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); árpa,
hántolt; árpa, porrá tört; árpaliszt; édesítõszerek (természetes-);
élesztõ ételekhez; ételízesítõ (fûszer); tea; tea alapú italok; zab
hántolt/tisztított; zabdara; zabliszt; zabpehely; zsemlemorzsa.
32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok elõállításához; gyümölcslevek gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõrök elõállításához; kvasz (alkoholmentes ital); limonádék; lítiumos vizek; méz
alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek (italok); pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörbetek (italok);
szénsavas italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok); zöldséglevek
(italok).
(111) 198.979
(151) 2009.11.18.
(210) M 09 01374
(220) 2009.05.08.
(732) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

198.980
(151) 2009.11.18.
M 09 01142
(220) 2009.04.20.
NOVARTIS AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) GASTROFLOR
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok, fogászati viasz.
(111)
(210)
(732)
(740)

198.981
(151) 2009.11.18.
M 09 00801
(220) 2009.03.25.
Pannon Növényolajgyártó Kft., Foktõ (HU)
dr. Kelemen László András, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M57

198.982
(151) 2009.11.18.
M 07 02355
(220) 2007.06.28.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

ZÖLDSÉGKOSÁR
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), levesek, zöldséglevek fõzés-
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hez, paradicsomlé fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták, zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; étkezési olajok és zsírok; leves készítmények; levesek, leves
koncentrátumok, húsleves, leveskockák, erõleves, húslevesekhez
(táptalajhoz) készítmények, levesek.
30 Keményítõtartalmú termékek étkezéshez; húspuhító szerek
háztartási használatra; gabonafélék, gabonakészítmények; szószok; szója szósz; ketchup; fûszerek, fûszerkeverékek, fûszeres
mártások, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), aromatizáló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ételízesítõ (fûszer),
ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk; ízesítõszerek, salátaöntetek,
majonéz; só, mustár; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez.

(111) 198.983
(210) M 09 01141
(732) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)
(546)

(151) 2009.11.18.
(220) 2009.04.20.

41 Nevelés és szórakozatás; sport- és kulturális rendezvények,
különösen zenei rendezvények, fesztiválok; televízió és rádió
mûsorok.

(111) 198.989
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 01158
(220) 2009.04.22.
(732) MediMOM Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Biatorbágy (HU)
(740) dr. Molnárné dr. Szandtner Krisztina, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(111) 198.990
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 00958
(220) 2009.04.08.
(732) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; oxigénnel dúsított víz; ízesített víz; teák; természetes ásványvíz alapú italok.

(111) 198.984
(151) 2009.11.18.
(210) M 09 00931
(220) 2009.04.07.
(732) Magyar Vízépítõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán ügyvéd, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

198.991
(151) 2009.11.25.
M 09 00959
(220) 2009.04.08.
BORSODI SÖRGYÁR ZRT., Bõcs (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(546)

(511) 9
Mûsoros kép- és vagy hanghordozók, kompakt kazetták,
CD-k, DVD-k.
32 Sörök; ásványvizek, üdítõitalok.
41 Nevelés és szórakozatás; sport- és kulturális rendezvények,
különösen zenei rendezvények, fesztiválok; televízió és rádió
mûsorok.

(511) 9
Mûsoros kép- és vagy hanghordozók, kompakt kazetták,
CD-k, DVD-k.
32 Sörök; ásványvizek, üdítõitalok.

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

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

198.988
(151) 2009.11.25.
M 09 00960
(220) 2009.04.08.
Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

M58

198.992
(151) 2009.11.25.
M 09 01596
(220) 2009.05.29.
EXTREME DIGITAL ZRT., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 198.993
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 01376
(220) 2009.05.08.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GYEREKERÕ
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

198.994
M 09 01160
Németh Péter, Budapest (HU)

(151) 2009.11.25.
(220) 2009.04.22.

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

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

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

MÉZEUM
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú kiállítások, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, egészség(védõ) klubok [kondícionálás]
elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, filmgyártás, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás
vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatási
tárgyú információk, on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása
szórakoztatás.
198.995
(151) 2009.11.25.
M 09 01164
(220) 2009.04.23.
Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

vectorgard plus
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

198.996
(151) 2009.11.25.
M 09 01165
(220) 2009.04.23.
Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

vectorgard
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

198.997
(151) 2009.11.25.
M 09 01394
(220) 2009.05.11.
Erko Kereskedelmi Társaság Kft., Budapest (HU)

RAISER
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.

198.998
(151) 2009.11.25.
M 09 01163
(220) 2009.04.23.
Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

pick-pack
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

198.999
(151) 2009.11.25.
M 09 00955
(220) 2009.04.08.
Start Autó Kft., Budapest (HU)
dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök és ezek alkatrészei.

M59
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(111) 199.000
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 01377
(220) 2009.05.08.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PERLES DE VISAGE
(511) 3
Bõrregenáló olajkapszula, naturkozmetikum.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 5
Inszekticidek, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; bébiételek; tapaszok, sebkötözõ-anyagok fogtömõ-anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek, készítmények férgek irtására gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtók (herbicidek).
9
Villamos berendezések inszekticid készítmény párologtatására; tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérõ, jelzõ, ellenõrzõ
(felügyeleti), biztonsági (mentõ) és oktatási célokat szolgáló készülékek és berendezések, hang- vagy képfelvevõ- átvivõ- vagy
automata árusítógépek és érme bedobásával mûködõ berendezések gépezete; regisztráló kasszák (pénztárgépek), számológépek
és adatfeldolgozó berendezések, tûzoltókészülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

199.001
(151) 2009.11.25.
M 09 00950
(220) 2009.04.08.
Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) „Szavo.Több mint tisztaság”
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.002
(151) 2009.11.25.
M 09 00962
(220) 2009.04.08.
ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HERPESUN DEFEND
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 199.003
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 00965
(220) 2009.04.09.
(732) Horizont Ingatlanforgalmazó Kereskedõház Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

199.004
(151) 2009.11.25.
M 08 01810
(220) 2008.05.29.
Guaber S.r.l., Funo (IT)
dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

BARÁTSÁGOS VÉDELEM

(111) 199.005
(151) 2009.11.25.
(210) M 08 02750
(220) 2008.09.01.
(732) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORATION,
Orlando, Florida (US)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
(541) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT
(511) 37 Repülõgépek, légi jármûvek és azok alkatrészei, szerelvényei, berendezései, valamint repülõterek üzembehelyezése, javítása és karbantartása; jármûvek karbantartásához szükséges berendezések bérbeadása; repülõgépmotorok és repülõgéptörzsek
karbantartása; repüléselektronikai berendezések felszerelése és
javítása; repülõgépmotorok átvizsgálása, nagyjavítása; repülõgépek navigációs berendezéseinek, kommunikációs rendszereinek
és a fülke szórakoztató elektronikai berendezéseinek felszerelése,
gépjármûvek karbantartása; földi kisegítõ berendezések karbantartása; repülés területén nyújtott üzemeltetõi szolgáltatások.
39 Szállítás; csomagolás, tárolás és ládákba rakás; áruszállítás;
üzemanyagtöltõ szolgáltatások; jármûvek feltöltése; poggyász és
teheráru kezelése és szállítása; fuvarozás; légi navigáció és forgalomirányítás; repülõgépek bérbeadása; áruk szállításhoz történõ
összegyûjtése; futárszolgálat; utaskísérõ szolgáltatások; jármûvek felújítása/helyreállítása és vontatása/mentése; jármûvek, repülõgépek, repülõgép berendezések és repülõtéri berendezések
tesztelése/ellenõrzése; árufeladás, berakodás és kirakodás;
poggyászkezelés; autó és gépjármû parkolás; parkolóhelyekkel
kapcsolatos szolgáltatások; szállítások ütemezése és foglalással
kapcsolatos szolgáltatások; utasok és áruk földi szállítása; repülõtéri tolószékes közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsik bérbeadása repülõtereken valamint fix telephelyeken történõ
üzemeltetéssel; hangárok bérbeadása; téves helyre továbbított
poggyászok kézbesítésével kapcsolatos szolgáltatások.
42 Repülési tesztek elvégzése; repülõgépek irányításának biztonsági ellenõrzése; repülõgépek felügyelete; sugárhajtómûvek
tesztelése; repülõgépek üzemanyag berendezéseinek minõségellenõrzése.
43 Terület és létesítmények biztosítása repülõtér várócsarnokaiban az utasok és személyzet részére, étel- és italellátás, szálláshelyek biztosítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.006
(151) 2009.11.25.
M 09 01594
(220) 2009.05.29.
Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Király Ildikó, Alsónémedi

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

199.008
(151) 2009.11.25.
M 09 01595
(220) 2009.05.29.
Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

(111) 199.013
(151) 2009.11.25.
(210) M 09 00957
(220) 2009.04.08.
(732) MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

199.009
(151) 2009.11.25.
M 09 01395
(220) 2009.05.11.
Melicher Cecília, Dunakeszi (HU)
dr. Szilvási Lívia, Szilvási Lívia Ügyvédi Iroda, Budapest

Pocaklakó-daloló
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szemináriumok rendezése és vezetése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
199.010
(151) 2009.11.25.
M 09 01155
(220) 2009.04.21.
I.D.C. Holding a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)
BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(511) 30

(111) 199.020
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01742
(220) 2009.06.17.
(732) EURO TAXI Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.11.25.
(220) 2008.12.03.

(511) 9
Mobiltelefon-tartó (például gépkocsiban, vagy asztalon elhelyezhetõ tartó); mobiltelefon-kiegészítõk (például telefon-védõburkolat).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.014
(151) 2009.11.25.
M 09 00961
(220) 2009.04.08.
Japan Tobacco Inc., Tokyo 105-8422 (JP)
2008734566
2008.10.31. RU
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ESSENTIAL
(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; cigaretta dohány, pipadohány, dohány sodráshoz, bagó, „snus„-dohány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari termékek külön vagy dohánnyal együtt, amelyeket nem orvosi vagy gyógyászati célra alkalmaznak; tubák; dohányipari cikkek, beleértve
nedvszívó papírból készült dohányzacskót; gáztartály gázöngyújtó számára; nem nemesfémbõl készült dohánytartó; dohányzacskó; cigaretta papír, cigaretta papír tömb; nem nemesfémbõl készült szivar- és cigarettadoboz; nem nemesfémbõl készült gyufásdoboz; tûzkõ; pipadohány, beleértve a cigaretta dohányt; pipatartó; pipatisztító; nem nemesfémbõl készült szivar- vagy cigaretta
szopóka; cigaretta parázs; sárga borostyánból készült szivar- vagy
cigaretta szopóka; cigaretta szipka; cigaretta sodró zsebkészülék;
nem nemesfémbõl készült hamutálca; nem nemesfémbõl készült
szivar- vagy cigaretta doboz; cigaretta szûrõ; szivarvágó; nem
nemesfémbõl készült gyufatartó; nem nemesfémbõl készült tubák
doboz; öngyújtó; gyufa.

Édességek, sütemények, ostyák.

(111) 199.011
(210) M 08 03720
(732) Hegedûs Tibor, Gyõr (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

199.012
(151) 2009.11.25.
M 09 00952
(220) 2009.04.08.
F-LINE Systems Bt., Gyõr (HU)
dr. Kertész László, Dr. Kertész László Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 39
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 6
Lakatok, zárak fémbõl, nem elektromos, ajtózárak fémbõl,
páncélszekrények, reteszek, reteszek, kallantyúk fémbõl, tolózárak, tolózárak (lapos).
9
Ajtózárak, elektromos; zárak, elektromos.
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Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

199.021
(151) 2009.11.30.
M 09 01739
(220) 2009.06.17.
Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

Édes Élet
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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(111) 199.022
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01554
(220) 2009.05.27.
(732) Lamenza Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendéglátóipar.
(111) 199.023
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01916
(220) 2009.06.30.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.030
(151) 2009.11.30.
M 09 00587
(220) 2009.03.06.
Fáye Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
Wanshida Kft., Budapest

Gyógyszerkészítmények.

199.024
(151) 2009.11.30.
M 09 02112
(220) 2009.07.17.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

MILLINETTE
5

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

199.025
(151) 2009.11.30.
M 09 01355
(220) 2009.05.07.
Balance Design Kft., Budapest (HU)
Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 199.026
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 02113
(220) 2009.07.17.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

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

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása -különösen áruk
feladás elõtti csomagolásával és elosztásával kapcsolatos szolgáltatások.
42 Egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat nyújtó intézmények-kozmetikai szalon(különösen pedikûr, manikûr).

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

(546)

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

Gyógyszerkészítmények.

199.027
(151) 2009.11.30.
M 09 01347
(220) 2009.05.07.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

Golden Klub
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
199.029
(151) 2009.11.30.
M 09 01337
(220) 2009.05.06.
G-Mentor Reklámszervezõ és Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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199.031
(151) 2009.11.30.
M 09 01973
(220) 2009.07.06.
Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

PAXERIA
5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsillapítók emberi használatra.
199.032
(151) 2009.11.30.
M 09 01972
(220) 2009.07.06.
Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

PALEXTRA
5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsillapítók emberi használatra.
199.033
(151) 2009.11.30.
M 09 01971
(220) 2009.07.06.
Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

PALEXIAS
5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsillapítók emberi használatra.
199.034
(151) 2009.11.30.
M 09 02163
(220) 2009.07.22.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

OSMOLAX
5
Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi termékek orvosi célokra vagy személyes higiénia céljára.
199.036
(151) 2009.11.30.
M 09 01372
(220) 2009.05.08.
K-3 Promóciós és Sportiroda Kft., Dunavarsány (HU)
dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest
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(546)

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

199.041
(151) 2009.11.30.
M 09 00978
(220) 2009.04.07.
BOSS Clinic Fogászati Kft., Sopron (HU)
dr. Horváth István Péter, Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.037
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01566
(220) 2009.05.27.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(541) bless
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.038
(151) 2009.11.30.
M 09 01567
(220) 2009.05.27.
Barta László, Gyomaendrõd (HU)
dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
40 Anyagmegmunkálás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.042
(151) 2009.11.30.
M 09 01360
(220) 2009.05.08.
Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(511) 12

Elektromos jármûvek.

(546)
(111) 199.043
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 00157
(220) 2009.01.21.
(732) Transavia SA, Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos,
Judetul Alba (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)
(511) 9
Számítógépes programok és szoftverek, különösen szerencsejátékokra vonatkozó számítógépes programok és szoftvertermékek.
28 Játékautomaták, különösen szerencsejátékokhoz való automaták.
41 Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejátékok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.039
(151) 2009.11.30.
M 09 00027
(220) 2009.01.07.
V-Contact Kft., Szada (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COMPLEX
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.040
(151) 2009.11.30.
M 09 00324
(220) 1999.04.22.
TLG Brands Limited, Andover, Hampshire (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 29 Baromfi, baromfihúskivonat, fõként friss és fagyasztott baromfi, tojás.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelem és ital) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.044
(151) 2009.11.30.
M 09 01769
(220) 2009.06.18.
Horizont-Globe Kft., Szeged (HU)
Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

FIORELLI
18 Bõr árucikkek és bõrutánzatok; táskák; kézitáskák; pénztárcák; tokok; levéltárcák; retikülök; bevásárló szatyrok; hátizsákok;
bevásárló táskák; válltáskák; bankótárcák, kulcstokok; csekkfüzet-borítók; névjegytárcák; aktatáskák, irattáskák; bõröndök; utazótáskák; kofferek; utazóládák; esernyõk.

(511) 3
Körömápolási cikkek, körömlakkok, mûkörmök, zselatin
kozmetikai használatra, mûköröm díszek, mûköröm zselék, mûköröm porcelánok.
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(111)
(210)
(732)
(740)

199.045
(151) 2009.11.30.
M 09 01364
(220) 2009.05.08.
Medtron Kft., Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(546)
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, hõpárnák, maszzírozók, infralámpák; ortopédiai
cikkek.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.046
(151) 2009.11.30.
M 09 01570
(220) 2009.05.27.
Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 199.051
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01137
(220) 2009.04.20.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)
(511) 5

(111) 199.052
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01136
(220) 2009.04.20.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(546)

(511) 5

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

Egérirtószerek, patkánymérgek.

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

Energiaitalok.

199.047
(151) 2009.11.30.
M 09 01563
(220) 2009.05.27.
Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

Egérirtó szerek, patkánymérgek.

199.053
(151) 2009.11.30.
M 09 01569
(220) 2009.05.27.
Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

WATT-STORE
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

199.048
(151) 2009.11.30.
M 09 01558
(220) 2009.05.27.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Média Mánia
9
Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); antennák;
elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).
38 Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,
adatok, hang és video elektronikus továbbítása, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, internet
szolgáltatás, telefon, telefax, digitális információ szolgáltatás távközlési ügyekben.
199.049
(151) 2009.11.30.
M 09 01357
(220) 2009.05.07.
POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PRIMAKOLOR
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
(111) 199.050
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01356
(220) 2009.05.07.
(732) Laboratorios Garden House Internacional S.A.,
Santiago de Chile (CL)
(740) Salló Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LAXSZILVA

(511) 32

Energiaitalok.

199.054
(151) 2009.11.30.
M 09 01370
(220) 2009.05.08.
Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged

(541) arriba taqueria
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.055
(151) 2009.11.30.
M 09 01369
(220) 2009.05.08.
Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged

(541) arriba
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.056
(151) 2009.11.30.
M 09 01361
(220) 2009.05.08.
Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(511) 12
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

199.057
(151) 2009.11.30.
M 09 00795
(220) 2009.03.25.
Merkur Star Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

A NYERÕK HOZZÁNK JÁRNAK!
41 Szórakoztatás; játéktermi szolgáltatások, játékkaszinó szolgáltatásai.

(111) 199.058
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01575
(220) 2009.05.28.
(732) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)
(546)

(111) 199.063
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01138
(220) 2009.04.20.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 32

Üdítõital.

(111) 199.059
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01574
(220) 2009.05.28.
(732) Ligetfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Fürdõüzemeltetõ Kft.,
Szeged (HU)
(740) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NAPFÉNYFÜRDÕ AQUAPOLIS SZEGED
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.060
(210) M 09 01562
(732) Wang Linsen, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2009.11.30.
(220) 2009.05.27.

199.064
(151) 2009.11.30.
M 06 03722
(220) 2006.11.14.
DEXIUM Ingatlanfejlesztõ Kft., Debrecen (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Debrecen Fórum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
36 Ingatlanok, különösen irodák és üzlethelységek bérbeadása;
ingatlanok üzemeltetése, kezelése.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.065
(151) 2009.11.30.
M 08 03909
(220) 2008.12.19.
Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) LPOWER
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

Ruha, cipõ, papucs.

199.061
(151) 2009.11.30.
M 09 01371
(220) 2009.05.08.
Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
Sédné dr. Vígh Márta, Budapest

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

TELEMEA
29

Egérirtó szerek, patkánymérgek.

Tej és tejtermékek.

199.062
(151) 2009.11.30.
M 09 01146
(220) 2009.04.21.
Paizs László, Sopron (HU)
dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

199.066
(151) 2009.11.30.
M 09 00005
(220) 2009.01.06.
Konik Pizza Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, élesztó, só, sütõporok,
mustár, fûszeres mártások, fûszerek.
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás, bár szolgáltatások, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban,
helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok,
büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek

(111) 199.067
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 00655
(220) 2009.03.12.
(732) Jacobs Global Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
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(546)

(591)

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

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

199.068
(151) 2009.11.30.
M 09 00804
(220) 2009.03.26.
Szellmann Tamás, Budapest (HU)

Fusion Excel
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 199.069
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 00807
(220) 2009.03.26.
(732) Csabainé Bartos Erika, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek.
28 Játékok, játékszerek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás.

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

199.070
(151) 2009.11.30.
M 09 00823
(220) 2009.03.26.
Metáll-Print Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

199.071
(151) 2009.11.30.
M 09 00972
(220) 2009.04.09.
Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
dr. Udvardi György, Budaörs

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

199.072
(151) 2009.11.30.
M 09 00973
(220) 2009.04.09.
Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,
egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

(541) TextProf
(511) 9
Számítástechnikai eszközök, különösen mobiltelefonokra,
PDA-kra; személyi kommunikációs eszközök; elektronikus adathordozók, tárak; mágneses adathordozók; CD, DVD termékek;
szoftvertermékek.
16 Könyvek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, idetartozó tervezõi
és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver és szoftver
tervezés és fejlesztés.

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

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

199.073
(151) 2009.11.30.
M 09 00974
(220) 2009.04.09.
Creatív Center Kft., Budapest (HU)
dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) „Mr. és Mrs.”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

199.074
(151) 2009.11.30.
M 09 00977
(220) 2009.04.07.
BOSS Clinic Fogászati Kft., Sopron (HU)
Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
40 Anyagmegmunkálás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 199.075
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 00987
(220) 2009.04.09.
(732) Szilasfood Kft., Kistarcsa (HU)
(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.080
(151) 2009.11.30.
M 09 01186
(220) 2009.04.23.
Profoam Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

Viscofeel
20

Matracok; fejpárnák.

(111) 199.081
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01188
(220) 2009.04.23.
(732) Kem-Consulting Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, liszt és más gabonakészítmények,
kenyér és péksütemények, cukrászsütemények, továbbá palacsinták; piskóták; pizzák; szendvicsek; tésztafélék; pudingok; majonéz; szószok; fagylaltok; fûszerek; kukoricatermékek; szusi; csokoládék.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklám és marketing,
valamint rendezvényszervezés; és kereskedelmi hálózat mûködtetése.

Fûszerek; fûszerek, ízesítõk.

199.076
(151) 2009.11.30.
M 09 01176
(220) 2000.12.11.
Reber Holding GmbH & Co. KG, Bad Reichenhall (DE)
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(111) 199.082
(210) M 09 01194
(732) NR Video Bt., Gödöllõ (HU)
(546)

MOZART
30

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

Tészták, sütemények, csokoládés termékek és édességek.

(151) 2009.11.30.
(220) 2009.04.23.

199.077
(151) 2009.11.30.
M 09 00676
(220) 2009.03.16.
Meggle Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

Landly
30 Vajjal, édes fûszeres vajjal, zöldfûszeres vajjal, fokhagymás
vajjal, vajszósszal, vajkrémmel, tej-alapú krémekkel, sajtszósszal, sajtkrémmel és zöldség-alapú szójakrémmel megszórt
vagy megkent kenyér és péksütemények; baguette-ek és zöldfûszervajas baguette-ek; tésztafélék és cukrászati termékek; az elõzõ termékek mélyhûtött vagy sütést igénylõ formában is; szószok
(fûszerek).
199.078
(151) 2009.11.30.
M 08 01771
(220) 2008.05.27.
Jádi Németh Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
dr. Jádi Németh Andrea, Budapest

Your legal key to Hungary
45

Jogi szolgáltatások.

(111) 199.079
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 00159
(220) 2009.01.21.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek.

199.083
(151) 2009.11.30.
M 09 01400
(220) 2009.05.11.
Wien Energie GmbH, Wien (HU)
dr. Sashegyi Nóra ügyvéd, Sashegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 4
Energia (villamos-).
39 Energiaellátás, mégpedig energia - különösen áram, gáz és
távhõ - raktározása, átadása (szállítása) és elosztása; az energiaellátás harmadik személyek részére történõ átengedése.
40 Energiatermelés, különösen áram, gáz és távhõ termelése;
mellék- és hulladéktermékek feldolgozása és újrahasznosítása.
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(111) 199.084
(210) M 09 01402
(732) Gréczi János, Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.11.30.
(220) 2009.05.12.

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

(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.090
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01605
(220) 2009.06.02.
(732) Szentkirályi Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) VERONIKA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok.

199.085
(151) 2009.11.30.
M 09 01409
(220) 2009.05.12.
Dankó Ferenc, Debrecen (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)

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

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.086
(151) 2009.11.30.
M 09 01415
(220) 2009.05.12.
Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SAMSUNG UVENDING
(511) 9
Árusító automata; számítógépek, számítógépes monitorok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

199.089
(151) 2009.11.30.
M 09 01602
(220) 2009.05.28.
dr. Palkó Zsolt, Budapest (HU)
dr. Szûcs Imre Zoltán, Budapest

199.087
(151) 2009.11.30.
M 09 01597
(220) 2009.05.29.
Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)

SCHUMACHER
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
199.088
(151) 2009.11.30.
M 09 01600
(220) 2009.05.29.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) NELA
(511) 3
Szappanok; illóolajok; fürdõ és zuhanyozó készítmények,
bõrápoló készítmények, bõrápoló olajok, krémek és oldatok; borotválkozó készítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; napvédõ és önbarnító készítmények; kozmetikai szerek; smink és smink eltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; hintõpor ;
vatta, vatta rudacskák; kozmetikai lapok és kendõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztító lapok, kendõk vagy törlõkendõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.

199.091
(151) 2009.11.30.
M 09 01615
(220) 2009.06.02.
Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

HELL RACING TEAM
41 Sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás.

(111) 199.092
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 02039
(220) 2009.07.13.
(732) Fodor András, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; különösen papírtermékek higiéniai célú felhasználásra.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 199.117
(151) 2009.11.30.
(210) M 06 02507
(220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V.,
Delegación Alvaro Obregón (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HOT NUTS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
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dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 1. szám II. kötet, 2010.01.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(546)

(511) 21
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

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

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

Préselt rostokból készült termékek, nevezetesen tányérok.

199.119
(151) 2009.11.30.
M 09 01322
(220) 2009.05.05.
Sokhegyi Zsolt, Veszprém (HU)

Gázló
41 Sportversenyek szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kerékpáros és gyalogos sportrendezvények szervezése.
199.120
(151) 2009.11.30.
M 09 01329
(220) 2009.05.05.
dr. Juice Co. Kft, Miskolc (HU)
dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest
5
Higiéniai termékek intim használatra, egészségügyi készítmények.
199.121
M 09 01520
Mi-Ki Kft., Makó (HU)
Miskolczi József, Makó

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

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

199.127
(151) 2009.11.30.
M 09 02138
(220) 2009.07.20.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

VIGLIX
5

(151) 2009.11.30.
(220) 2009.05.22.

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

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.128
(151) 2009.11.30.
M 09 01736
(220) 2009.06.17.
Datnetwork Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(511) 38

FEMINAKIT

Távközlés.

199.129
(151) 2009.11.30.
M 09 01735
(220) 2009.06.17.
Datnetwork Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(511) 38

Távközlés.

DEKORCELL
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek.
199.122
(151) 2009.11.30.
M 09 01721
(220) 2009.06.09.
dr. Ézsi Robin, Budapest (HU)

(111) 199.130
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01729
(220) 2009.06.17.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(546)

NIMRÓD Életbölcseleti Akadémia
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás.
199.123
(151) 2009.11.30.
M 09 01734
(220) 2009.06.17.
Datnetwork Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

TENET
38

Távközlés.

(111) 199.124
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01939
(220) 2009.07.02.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) OSMOLAX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

199.125
(151) 2009.11.30.
M 09 02135
(220) 2009.07.20.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

RAMLON
5

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

199.131
(151) 2009.11.30.
M 09 01720
(220) 2009.06.11.
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária, Budapest

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

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.126
(151) 2009.11.30.
M 09 02136
(220) 2009.07.20.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

CRUROVIT
5

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

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.132
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01530
(220) 2009.05.25.
(732) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);
Tóth László Imre, Budapest (HU);
Jyrki Saario, Saario, 41.15140 Lahti (FI)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G & K.
Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

199.137
(151) 2009.12.01.
M 09 01620
(220) 2009.06.02.
Aka Alföld Koncessziós Autópálya Zrt., Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.133
(210) M 09 01521
(732) Mi-Ki Kft., Makó (HU)
(546)

(151) 2009.11.30.
(220) 2009.05.22.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek.
(111) 199.134
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01518
(220) 2009.06.08.
(732) On Vista Invest & Marketing Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ingatlankezelés.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; autópálya építés
és karbantartás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; különösen építési tanácsadó szolgálat, építészet, építészeti tervkészítés, földmérés, földtani szakvélemények, geológiai
kutatások, geológiai szakvélemények, földtani kutatások, mérnöki szakértõi munkák, tervtanulmányok (ügyintézés nélkül); autópálya üzemeltetés és fenntartás, valamint ezekhez kapcsolódó
mindazon szolgáltatások, amelyek ebbe az áruosztályba tartoznak.
(111) 199.141
(151) 2009.12.07.
(210) M 08 03438
(220) 2008.11.05.
(732) Bizart Consulting Kft., Budapest (HU)
(546)

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

199.135
(151) 2009.11.30.
M 09 01467
(220) 2009.05.18.
Storcz Ákos Bulcsú, Üröm (HU)
dr. Fábry György, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 43

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

Vendéglátás, (élelemzés), idõleges szállásadás.

199.142
(151) 2009.12.07.
M 09 01420
(220) 2009.05.13.
Albagips Exim Kft., Sárkeresztes (HU)
dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(541) ALBABLOKK
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.136
(151) 2009.11.30.
(210) M 09 01328
(220) 2009.05.05.
(732) Dr. Juice Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Miskolc (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

199.143
(151) 2009.12.07.
M 09 00832
(220) 2009.03.27.
HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, reklámozás és kereskedelmi
célú szolgáltatások, eladási propaganda, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, kereskedelmi információs ügynökségek,
marketing szolgáltatások, a háztartásban használatos elektromos
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eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, a háztartásban használatos elektromos gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, a háztartásban használatos elektromos fûtõeszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, konyhai kézi eszközökkel és
felszerelésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, kézi szerszámokkal kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások fényképészeti eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, akkumulátorokkal és elemekkel kapcsolatos kereskedelmi
ügynökségek és szolgáltatások, távközlési eszközökkel és felszerelésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, fürdõkádakkal kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és
szolgáltatások, fûtõ- és hûtõgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, napkollektorokkal (fûtõ) kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, fémmegmunkáló gépekkel és eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, fûnyírógépekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, kerti szerzámokkal és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, konyhai kézi szerszámokkal és felszerelésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, irodai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, pénzkiadó automatákkal
kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, elektromos gépekkel, berendezésekkel és ezek alkatrészeivel kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, biztonsági
berendezésekkel, eszközökkel és ezek alkatrészeivel kapcsolatos
kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások, kenõolajjal kapcsolatos kereskedelmi ügynökségek és szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.144
(151) 2009.12.07.
M 09 00992
(220) 2009.04.10.
Klement Péter, Budapest (HU)
dr. Szentirmai Endre, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) JAN
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.145
(151) 2009.12.07.
M 09 01000
(220) 2009.04.10.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

SPOXIMUN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.146
(210) M 09 00780
(732) Rüppel Anja, Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.12.07.
(220) 2009.03.24.

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

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

POCKET GUIDE
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
199.148
(151) 2009.12.07.
M 09 01424
(220) 2009.05.13.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) NE TÖRJ LE
(511) 3
Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikumok; hajápolók; készítmények a bõr, a fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápolására és szépítésére; hajformázó termékek; hajszínezõ, színeltávolító, és hajfestõ készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

199.149
(151) 2009.12.07.
M 09 00998
(220) 2009.04.10.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

RISTIDIC
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.
199.150
(151) 2009.12.07.
M 09 00999
(220) 2009.04.10.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

LATAPRES
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.151
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 01197
(220) 2009.04.23.
(732) Kürti Gábor, Penc (HU);
Kovács Gujdó Zsolt, Budapest (HU)
(541) Natúrsziget
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.152
(151) 2009.12.07.
(210) M 08 02910
(220) 2008.09.18.
(732) Sanoma Budapest kiadói zártkörûen mûködõ
részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) startpage.hu
(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 25

199.147
(151) 2009.12.07.
M 09 00009
(220) 2009.01.06.
Budapest-Pocket Guide Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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199.153
(151) 2009.12.07.
M 09 00997
(220) 2009.04.10.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

MONTEXAL
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.
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(111) 199.154
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 01007
(220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 199.155
(210) M 09 00662
(732) Vinoticum Kft., Üröm (HU)
(546)

(151) 2009.12.07.
(220) 2009.03.13.

(511) 44 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbarlang üzemeltetése, sóterápia szolgáltatás.
(111) 199.156
(210) M 09 00831
(732) Thermonia Bt., Miskolc (HU)
(546)

(151) 2009.12.07.
(220) 2009.03.27.

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltószerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátlók és fakonzerváló
szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, 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 hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 199.157
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 01619
(220) 2009.06.02.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Singapore (SG)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Tara
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.158
(151) 2009.12.07.
M 09 01635
(220) 2009.06.04.
Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)
Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

AQUITAS
32 Ásványvizek, szódavizek, vizek [italok], alkoholmentes italok, szénsavas italok, limonádék, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek elõállításához.
199.159
(151) 2009.12.07.
M 09 01432
(220) 2009.05.14.
Ventino Kft., Debrecen (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(541) RHINOVIB
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek;
csontrezgést keltõ eszközök az arcüregek vizsgálatára és a légúti
betegségek kezelésére.
(111) 199.160
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 01213
(220) 2009.04.24.
(732) Cott Beverages Limited (Anglia törvényei szerint mûködõ
vállalat), Kegworth, Derby (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32

Energiaitalok és izotóniás italok.

(111) 199.161
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 00990
(220) 2009.04.09.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,
London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TITANIUM
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohány termékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.162
(151) 2009.12.07.
M 09 01001
(220) 2009.04.10.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

NUCLAZOL
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 199.163
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 00781
(220) 2009.03.24.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(546)

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

Kávék.

199.167
(151) 2009.12.07.
M 08 03396
(220) 2008.11.03.
Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)
dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.164
(151) 2009.12.07.
M 09 01198
(220) 2009.04.22.
Terék Bútorszalon Kft., Nagykáta (HU)
dr. Miskolczi Mária, Budapest

(511) 30

(111) 199.168
(151) 2009.12.07.
(210) M 09 01583
(220) 2009.05.28.
(732) Dentorium Products Company, Inc, New York,
New York 10010 (US)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bútorokkal, lakberendezési tárgyakkal
kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.165
(151) 2009.12.07.
M 09 01211
(220) 2009.04.24.
Diners Club International Ltd., Riverwoods, Illinois (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36
(111)
(210)
(732)
(740)

Hitelkártya szolgáltatások.

199.166
(151) 2009.12.07.
M 08 03391
(220) 2008.11.03.
RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

Kávék.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
(111) 199.169
(151) 2009.12.07.
(210) M 08 03399
(220) 2008.11.03.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RUBINVITAL
(511) 5
Gyümölcsmag préselménybõl õröléssel készült kapszulázott étrend-kiegészítõ.
(111) 199.170
(151) 2009.12.07.
(210) M 08 03388
(220) 2008.11.03.
(732) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
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(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

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

Kávék.

199.177
(151) 2009.12.14.
M 09 01429
(220) 2009.05.14.
Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

199.185
(151) 2009.12.14.
M 06 04124
(220) 2006.12.19.
Vindõ Média Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

404-a keresett lap
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

199.186
(151) 2009.12.14.
M 09 00652
(220) 2009.03.12.
Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

csomagpont
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

199.187
(151) 2009.12.14.
M 09 00816
(220) 2009.03.26.
Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(111) 199.178
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01431
(220) 2009.05.14.
(732) Mo-Fa-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Soltvadkert (HU)
(546)

(511) 9
Baleset elleni védõkesztyûk, védõálarcok/maszkok, védõeszközök személyek balesetvédelmére, védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen.
18 Bõröndök, kézitáskák, sporttáskák, utazókészletek (bõráruk), útitáskák.
25 Bõrruházat, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, magas szárú
lábbelik, mûbõr ruházat, nyaksálak, gallérvédõk, kesztyûk (ruházat), sportlábbelik, ujjatlan kesztyûk.

(511) 32

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

Sörök.

199.188
(151) 2009.12.14.
M 09 00817
(220) 2009.03.26.
Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(111) 199.184
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01626
(220) 2009.06.03.
(732) VIP Vita Portál Zártkörûen mûködõ Rt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 29 Szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; szárított zöldségek.
30 Friss gyümölcsök és zöldségek, ételízesítõ.

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

199.189
(151) 2009.12.14.
M 09 00970
(220) 2009.04.09.
Primordium Kft., Budapest (HU)
Ivanics Sándorné, Budapest

(111) 199.192
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01609
(220) 2009.06.02.
(732) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; péksütemények és cukrászsütemények.
(511) 31

Gomba, friss.
(111) 199.193
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01614
(220) 2009.06.02.
(732) Cafeteria-Card Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 199.190
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01178
(220) 2009.04.23.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
16
36
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.191
(151) 2009.12.14.
M 09 01410
(220) 2009.05.12.
SDK Hungarn Kft., Budapest (HU)
dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

199.194
(151) 2009.12.14.
M 09 01616
(220) 2009.06.02.
Altonale Invest Limited, Nicosia (CY)
dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest

(511) 37

(511) 40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

Mágneses adathordozók.
Tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével).
Pénzügyi ügyletek.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

A rovat 200 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 185.393, 194.974,
198.135, 198.637, 198.641, 198.923–198.935, 198.958–198.966,
198.973–198.984, 198.988–199.006, 199.008–199.014, 199.020–
199.027, 199.029–199.034, 199.036–199.092, 199.117–199.137,
199.141–199.170, 199.177, 199.178, 199.184–199.194
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(111) 113.248
(732) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)

(111) 129.155
(732) AGMI Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 113.908
(732) DANDY A/S, Vejle (DK)

(111) 129.671
(732) Daihatsu Motor Co., Ltd., Osaka (JP)

(111) 121.697
(732) H.L. Foods Limited, Spalding, Lincolnshire (GB)

(111) 129.680
(732) Mastercard International Incorporated, Purchase, New
York (US)

(111) 121.768
(732) YKK CORPORATION, Tokió (JP)
(111) 122.012
(732) Margarita Internacional Comercio e Servicos, Limitada
(Madeira törvényei szerint mûködõ vállalat), Funchal (PT)
(111) 122.019
(732) Kronos Titan A/S., Fredrikstad (NO)
(111) 122.020
(732) Kronos Titan A/S., Fredrikstad (NO)
(111) 122.024
(732) Sunoco Overseas, Inc., Philadelphia, Pennsylvania (US)
(111) 122.069
(732) Xerox Corporation, Stamford, Connecticut (US)
(111) 122.301
(732) ARKEMA FRANCE, Colombes (FR)
(111) 122.310
(732) Nippon Takkyu Co. Ltd., Tokyo (JP)
(111) 122.452
(732) Indesit Company Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)
(111) 122.513
(732) Sharp Kabushiki Kaisha (Sharp Corp. in English), Osaka (JP)
(111) 122.555
(732) T.J. Smith & Nephew, Ltd., Hull (GB)
(111) 122.571
(732) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)
(111) 122.730
(732) Cytec Technology Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Wilmington, Delaware (US)
(111) 128.839
(732) Goya Foods, Inc., New Jersey (US)
(111) 128.946
(732) Auer Blaschke GmbH, Spillern (AT)

(111) 129.723
(732) IHG Hotels Management (Australia) Pty Limited, St. Leonards,
New South Wales (AU)
(111) 130.256
(732) Chocolates Garoto S.A., Vila Velha, Espirito Santo (BR)
(111) 130.399
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.400
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.402
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.403
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.404
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.405
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.406
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.407
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.408
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 130.510
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
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(111) 130.639
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 161.938
(732) Schilling és Társai Építõipari és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(111) 130.989
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,
New York (US)

(111) 162.032
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 158.907
(732) KRAVTEX Kft., Gyõr (HU)

(111) 162.463
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 158.959
(732) Fitness és Játék Bt., Budapest (HU)

(111) 163.162
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.649
(732) eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(111) 163.221
(732) Bauer Consumer Media Limited, London (GB)

(111) 159.695
(732) PSsk S.r.o., Sturovo (SK)

(111) 163.362
(732) Berol Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
cég), Bellwood, Illinois (US)

(111) 160.290
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(111) 160.425
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(111) 160.447
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 160.602
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 160.603
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 160.991
(732) Match-Point Tennis Club Szolg. Kft., Budapest (HU)
(111) 161.035
(732) American Life Insurance Company (Delaware államban
bejegyzett cég), Wilmington (US)
(111) 161.114
(732) PENTACHEM Kft., Budapest (HU)
(111) 161.201
(732) Benõ Attila, Budapest (HU);
Forray Brigitta, Budapest (HU)
(111) 161.492
(732) Highex AB, Stockholm (SE)
(111) 161.586
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 161.587
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(111) 161.588
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 163.699
(732) EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Kemalpasa, Izmir (TR)
(111) 163.744
(732) A.T. Kearney, Inc., (Delaware államban bejegyzett cég),
Chicago, Illinois (US)
(111) 163.745
(732) A.T. Kearney, Inc., (Delaware államban bejegyzett cég),
Chicago, Illinois (US)
(111) 163.746
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ Rt.,
Budapest (HU)
(111) 163.844
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(111) 163.849
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(111) 164.297
(732) Magyar Kolping Szövetség, Budapest (HU)
(111) 165.783
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(111) 165.784
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(111) 165.913
(732) Sanofi Pasteur Limited (Sanofi Pasteur Limitee),
Toronto Ontario, M2R 3T4 (CA)
(111) 166.165
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
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(111) 166.175
(732) EASTMAN KODAK COMPANY (New Jersey állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Rochester, New York (US)

(111) 167.184
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 166.391
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, Bremen (DE)

(111) 168.949
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)

(111) 166.458
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)

(111) 166.667
(732) GEKKO GARDEN Kft., Budapest (HU)

(111) 167.040
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban
bejegyzett cég), Purchase, New York (US)

(111) 167.117
(732) NUR Neckermann Utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 169.174
(732) Magyar Kolping Szövetség, Budapest (HU)
(111) 171.131
(732) OLD NAVY (ITM) Inc. (California államban bejegyzett cég),
San Francisco, California (US)
(111) 172.580
(732) BANANA REPUBLIC (ITM) Inc. (Kalifornia államban
bejegyzett cég), San Francisco, California (US)
(111) 182.027
(732) dr. Krankovics Jelena ügyvéd, Krankovics Ügyvédi Iroda,
Budapest (HU)
A rovat 81 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények II.

Jogutódlás

(111) 149.747
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 113.869
(732) Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

(111) 149.748
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 119.494
(732) Kraft Foods Deutschland Intellectual Property GmbH & Co.
KG, Bremen (DE)

(111) 149.750
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 122.452
(732) Indesit Company Luxembourg S.A., Luxembourg (LU)

(111) 157.905
(732) WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(111) 123.673
(732) Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

(111) 158.381
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 123.833
(732) Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

(111) 166.150
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 129.723
(732) IHG Hotels Management (Australia) Pty Limited, St. Leonards,
New South Wales (AU)

(111) 166.667
(732) GEKKO GARDEN Kft., Budapest (HU)

(111) 134.548
(732) „Gyopár-Trió„ Szolgáltató Kft., Orosháza (HU)
(111) 138.748
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, Upplands
Väsby (SE)
(111) 140.851
(732) Shanghai Zhonghua Pharmaceutical Co., Ltd., Shanghai (CN)
(111) 143.278
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, Upplands
Väsby (SE)
(111) 143.426
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 166.773
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
(111) 166.775
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
(111) 168.299
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)
(111) 172.018
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(111) 173.459
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
(111) 173.811
(732) Kienast Schuhhandels GmbH & Co. KG, Wedemark (DE)

(111) 143.650
(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, Upplands
Väsby (SE)

(111) 174.009
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 146.105
(732) Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

(111) 174.353
(732) Sun Microsystems, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 148.718
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 175.834
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 149.743
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 176.160
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)

(111) 149.745
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 180.403
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
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(111) 180.954
(732) Webra International Kft., Budapest (HU)

(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest

(111) 183.274
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)

(111) 163.698
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László, Budapest

(111) 184.322
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)

A rovat 7 db közlést tartalmaz.

(111) 184.475
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)
Képviselet megszûnése
(111) 186.841
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
(111) 188.628
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)
(111) 189.815
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(111) 194.854
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
A rovat 42 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
(111) 160.130
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest
(111) 160.139
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest
(111) 160.142
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest
(111) 160.146
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest
(111) 160.147
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.,
dr. Sütõ Ágota, Budapest
(111) 162.632
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„f.a.”, Budapest (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) 163.698
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 182.525
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 186.748
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 187.169
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 192.784
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 192.785
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 192.787
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
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(111) 192.788
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
(111) 122.024
(732) Sunoco Overseas, Inc., Philadelphia, Pennsylvania (US)
(111) 122.301
(732) ARKEMA FRANCE, Colombes (FR)
(111) 122.310
(732) Nippon Takkyu Co. Ltd., Tokyo (JP)

(111) 160.447
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 160.468
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)
(111) 160.574
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)
(111) 160.575
(732) Disznókõ Szõlõbirtok és Pincészet Zrt., Tokaj (HU)
(111) 162.463
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 163.162
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 122.730
(732) Cytec Technology Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 163.698
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 128.839
(732) Goya Foods, Inc., New Jersey (US)

(111) 165.143
(732) RHENUS ARCHICO Irattári és Iratlogisztikai Szolgáltató Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)

(111) 135.976
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,
Texas (US)
(111) 139.335
(732) Instapure Brands, Inc., Loveland (US)
(111) 160.290
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)

(111) 171.131
(732) OLD NAVY (ITM) Inc. (California államban bejegyzett cég),
San Francisco, California (US)
(111) 172.580
(732) BANANA REPUBLIC (ITM) Inc. (Kalifornia államban
bejegyzett cég), San Francisco, California (US)
A rovat 18 db közlést tartalmaz.
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