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Lajstromozott védjegyek I.

(111) 166.419
(151) 2010.01.04.
(210) M 00 04568
(220) 2000.08.31.
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt.,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) PANNÓNIA
(511) 29 Sajt és tejtermékek.
(111) 189.059
(151) 2007.03.12.
(210) M 05 02673
(220) 2005.08.12.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(541) InNEO
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemeltetése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
bonbonok; cukorkák.
(111) 195.474
(151) 2010.01.05.
(210) M 06 01813
(220) 2006.05.24.
(732) Nagy és Társa Bt., Székesfehérvár (HU)
(546)

190.879
(151) 2007.09.07.
M 05 02227
(220) 2005.07.01.
Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 10 Lúdtalpbetétek; lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba; ortopéd
lábbelik; ortopédiai cikkek; ortopédiai cipõtalpak; ortopédiai
térdvédõk.

(541) ISOTRET
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán
és állatgyógyászati célokra, kivéve az akne helyi kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítményeket.

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

(111) 193.335
(151) 2007.12.11
(210) M 06 00266
(220) 2006.01.27.
(732) Vital TV Televíziózási Kommunikációs és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest
(541) VITAL TV
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

(546)

(111) 193.336
(151) 2007.12.11
(210) M 06 00267
(220) 2006.01.27.
(732) Vital TV Televíziózási Kommunikációs és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balsai Szabolcs ügyvéd, Budapest
(541) Vitál TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; adminisztráció.
(111) 193.338
(151) 2008.03.12.
(210) M 06 03278
(220) 2006.10.04.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

198.341
(151) 2009.10.08.
M 09 00116
(220) 2009.01.16.
VOLMAR spol. s.r.o., Prague (CZ)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 3
Kozmetikai és tisztítószerek.
16 Nyomtatványok, folyóiratok, papíripari cikkek.
41 Kozmetika területén történõ nevelés és oktatás, versenyekkel kapcsolatos és nevelési tevékenységek.
(111) 198.420
(151) 2009.09.18.
(210) M 09 00350
(220) 2009.02.09.
(732) McDonald’s International Property Company Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AZ M - A McDonald’s-tól
(511) 30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertéshúsos szendvicsek, halas szendvicsek, csirkehúsos szendvicsek;
kétszersültek, kenyér, sütemények, kekszek, csokoládé, kávé, kávéhelyettesítõk, tea; mustár; zabliszt; tészták; szószok; fûszerek;
cukor.
(111)
(210)
(732)
(740)
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198.499
(151) 2009.09.29.
M 09 00491
(220) 2009.02.24.
EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,
Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(546)

(111) 198.632
(210) M 07 02931
(732) Pepco Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.10.05.
(220) 2007.08.24.

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

(511) 25

(111) 198.519
(151) 2009.09.30.
(210) M 09 00591
(220) 2009.03.06.
(732) Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)
(546)

(111) 198.682
(151) 2009.10.15.
(210) M 09 00008
(220) 2009.01.06.
(732) Márkus Márton, Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fürdõsók, sószappan, egyéb sóból készült kozmetikai cikkek.
5
Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.
11 Egészségügyi berendezések, világítóberendezések (sólámpák, eü-i készülékek).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (tanfolyamok, tréningek).
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, masszázs, alakformálás, fitnesz, szolárium, sóterápiás kabinok és szobák, sós vizes fürdõ szolgáltatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

Hidegkonyhai termékek, szendvicsek.
Vendéglátás, catering szolgáltatás.

198.895
(151) 2009.11.10.
M 07 02648
(220) 2007.07.20.
Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) TRIENE
(511) 5
Égési sebek és napozás okozta égési sebek helyi kezelésére
alkalmazandó krémek.

198.525
(151) 2009.09.30.
M 08 03675
(220) 2008.12.01.
Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)
dr. Erdész Éva ügyvéd, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) MTI-Magyar Távirati Iroda Zrt.
(511) 9
Fényképészeti, mozgóképi berendezések és felszerelések,
hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.
42 Fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, kiállítóhelyek szervezése, levelezési szolgáltatások, litografálás, kõnyomás, mikrofilmezés,
nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, rendezvényhez termek
kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 30
43

Fehérnemû és hálóruházati cikkek.

198.611
(151) 2009.10.01.
M 09 00803
(220) 2009.03.25.
Horváth Dóra Éva, Budapest (HU)

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

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

198.896
(151) 2009.11.11.
M 08 02008
(220) 2008.06.17.
Art-Invest Sp. z o.o, Warszawa (PL)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
Kozmetikumok gyerekeknek.
5
Bébiételek.
16 Papír, karton és más árucikkek, amik ezekbõl az anyagokból
készültek, és nem tartoznak más osztályokba, irodaszer, irodai
felszerelések, publikációk, könyvek és más folyóiratok.
18 Bõr és bõrutánzatok és más árucikkek bõrbõl, amik ezekbõl
az anyagokból készültek és más osztályokba nem tartoznak, táskák, hátizsákok, ernyõk, napernyõk.
25 Ruhák, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, automata játékok eltérõek a televíziós játékoktól, táblajátékok.
35 Mások javára, különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve
ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy
megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.
(111) 198.897
(151) 2009.11.12.
(210) M 08 03310
(220) 2008.10.21.
(732) Somló Üdülõfalu Kft., Perbál (HU)
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(546)

(511) 16 Albumok, bélyegzõk, pecsétek, daloskönyvek, grafikai
nyomatok, hirdetõtáblák, hírlevelek, irodai felszerelés, jegyek,
klisék, nyomódúcok, könyvek, könyvjelzõk, naptárak, noteszek,
öntapadó címke, prospektusok, tollak, tusok, üdvözlõlapok.
35 Televíziós reklám, reklámozás.
41 Bálok szervezése, élõ elõadások, elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, kulturális kiállítás, oktatási tárgyú információk, szabadidõs szolgáltatások, színpadi díszletek kölcsönzése.
43 Kávéházak, vendéglátóipar.
(111) 198.898
(210) M 09 00744
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(546)

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

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

199.179
(151) 2009.12.14.
M 08 02926
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Money Burst
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2009.11.12.
(220) 2009.03.23.

199.180
(151) 2009.12.14.
M 08 02930
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Jackpot Stampede
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(511) 9
Kamerák, kamerák konzollal, kameratartó konzolok, kameraházak, objektívek, video megfigyelõrendszerek, CCTV megfigyelõ monitorok, digitális képrögzítõk, autós digitális képrögzítõk, képosztók, biztonságtechnikai megfigyelõrendszerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(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.

199.173
(151) 2009.12.11.
M 09 00966
(220) 2009.04.09.
TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.181
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 01426
(220) 2009.05.14.
(732) Multi Force Hungary Kft., Érd (HU)
(546)

(511) 4
12

TELE ÍZZEL, TELE ÉLETTEL
43 Étel házhoz szállítás; partiszerviz; vendéglátóipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.
199.174
(151) 2009.12.14.
M 08 01141
(220) 2008.04.02.
Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

Faszén, brikett alkohol (tüzelõanyagként).
Autó felszerelések, kiegészítõk.

199.182
(151) 2009.12.14.
M 09 01417
(220) 2009.05.13.
Katalin Molnár-Poy, Hatfirld, Herts (GB)
dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi
Iroda, Göd

(546)

GOLD-PROTEIN
31 Fehérje-tartalmú takarmány adalékok, fehérjék állati fogyasztásra, repcepogácsák takarmányozási célra.

(111) 199.175
(210) M 09 00994
(732) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)
(546)

(151) 2009.12.14.
(220) 2009.04.10.

(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) 199.183
(151) 2009.12.14.
(210) M 09 00366
(220) 2009.02.11.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmények, oxigénnel dúsított víz, ízesített víz, teák.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.176
(151) 2009.12.14.
M 09 01423
(220) 2009.05.13.
Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541)

ERMANNO SCERVINO

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.227
(151) 2009.12.15.
M 06 02705
(220) 2006.08.04.
Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, virágküldõ szolgálat.
(111) 199.232
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01547
(220) 2009.05.26.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

Újságok, folyóiratok, magazinok.

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

199.228
(151) 2009.12.15.
M 06 02706
(220) 2006.08.04.
Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)

Majonéz, mustár, ketchup.

(111) 199.233
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01743
(220) 2009.06.17.
(732) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39

Légkör
16

(111) 199.231
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01542
(220) 2009.05.26.
(732) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

199.234
(151) 2009.12.15.
M 09 01871
(220) 2009.06.26.
EGIS Gyógyszergyár NYRt., Budapest (HU)

NOCLAUD
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

Idõjárás
16

Újságok, folyóiratok, magazinok.

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

(111) 199.230
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01541
(220) 2009.05.26.
(732) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 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.

199.235
(151) 2009.12.15.
M 09 01955
(220) 2009.07.03.
DAFTRANS LIMITED, Nicosia (CY)
dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest

(511) 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.
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(111) 199.236
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01959
(220) 2009.07.03.
(732) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou, Jangsu
Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármávek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.
37 Gépjármûvek karbantartása és javítása, jármûvek mosása,
jármûvek kenése, fényezés (jármûvek), jármûfényezés, jármûvek
rozsda elleni kezelése, jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása,
jármûjavítás, jármûkarbantartás.
(111) 199.256
(151) 2009.12.17.
(210) M 09 01504
(220) 2009.05.21.
(732) Gyógyszerellátó Hálózat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(111) 199.259
(151) 2009.12.19.
(210) M 07 03409
(220) 2007.10.08.
(732) Sütõ Péter, Balsa (HU);
Handa Orsolya, Nyékládháza (HU)
(546)

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

Draco
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.263
(151) 2009.12.19.
M 09 01230
(220) 2009.04.27.
Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Deneb
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.264
(151) 2009.12.19.
M 09 01231
(220) 2009.04.27.
CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Cygnus Comfort
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.265
(151) 2009.12.19.
M 09 01235
(220) 2009.04.26.
CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Capella Road
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.266
(151) 2009.12.19.
M 09 01234
(220) 2009.04.26.
CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Corvus
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.267
(151) 2009.12.19.
M 09 01241
(220) 2009.04.27.
Sárosi Anna Ágota, Pusztavám (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Sepsiszéki kenyér, gabonakészítmények, péksütemények és
cukrászsütemények, különösen kalácsok hagyományos erdélyi
recept alapján.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok.

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

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

(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).
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.

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

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

199.262
(151) 2009.12.19.
M 09 01229
(220) 2009.04.27.
Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

199.260
(151) 2009.12.19.
M 09 01226
(220) 2009.04.27.
Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 199.268
(151) 2009.12.19.
(210) M 09 01236
(220) 2009.04.24.
(732) Funkció Kft., Darnózseli (HU)
(546)

Orion Kid
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

199.261
(151) 2009.12.19.
M 09 01227
(220) 2009.04.27.
Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Hydra
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

199.269
(151) 2009.12.19.
M 09 01637
(220) 2009.06.04.
Mogyi Kft., Csávoly (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(546)
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 30

Pászka, maces.

(111) 199.270
(151) 2009.12.19.
(210) M 09 01649
(220) 2009.06.05.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Tara Hotels
(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)

199.273
(151) 2010.01.04.
M 09 01890
(220) 2009.06.26.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

FLORIOL DUO
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; zsíros anyagok étkezési zsírok elõállításához; olajok és zsírok táplálkozási használatra, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókuszolaj,
étkezési repceolaj, pálmamagolaj (étkezési célokra), étkezési
csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgó olaj olívaolaj, kenyérre kenhetõ zsírtartalmú keverék.
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; majonéz salátaöntetek, ízesített szójaszósz, mustár, ecet és egyéb fûszerek, ízesítõ
készítmények illóolajok kivételével, aromás készítmények ételekhez, ízesítõk; fûszerek; jég.
199.274
(151) 2010.01.04.
M 09 01606
(220) 2009.06.02.
Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(111) 199.275
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00500
(220) 2009.02.25.
(732) Krizsán Gyõzõ, Budapest (HU);
dr. Komáromi István, Budapest (HU)
(546)

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

Szépségverseny, show mûsor.

199.276
(151) 2010.01.04.
M 09 01893
(220) 2009.06.29.
Ligetfürdõ Kft., Szeged (HU)
Havasi Ügyvédi Iroda, dr. Havasi József ügyvéd, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.277
(151) 2010.01.04.
M 09 01813
(220) 2009.06.22.
EXCLUSIVE IMMO Kft., Hévíz (HU)
dr. Torzsás Tímea, Budapest

(511) 36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi információk nyújtása; szállásügynökségek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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199.278
(151) 2010.01.04.
M 09 01800
(220) 2009.06.19.
NICRO Általános Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

NICRO
3
4

Ipari víz- és oldószerbázisú tisztítószer.
Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok.
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(111)
(210)
(732)
(740)

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

199.279
(151) 2010.01.04.
M 09 01191
(220) 2009.04.23.
UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési tevékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési csatornák létesítése a
fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények
szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 199.280
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00988
(220) 2009.04.09.
(732) „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minõségellenõrzõ
és Szolgáltató Kht., Hajdúböszörmény (HU)
(546)

(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 és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
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.

199.281
(151) 2010.01.04.
M 09 00983
(220) 2009.04.09.
Magyar Innovációs Szövetség, Budapest (HU)

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 199.282
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 01802
(220) 2009.06.19.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) MARGÓ
(511) 16 Kéztörlõ.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.283
(151) 2010.01.05.
M 09 01192
(220) 2009.04.23.
Unilever N. V., Rotterdam (NL)
dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési tevékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételkészítmények gyakorlati kidolgozása; fórumok és alkalmak biztosítása receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési
csatornák létesítése a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
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43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.284
M 09 01399
Veen Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Zoltán, Budapest

(111) 199.290
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00969
(220) 2009.04.09.
(732) Ponton Marketing Kkt., Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.01.04.
(220) 2009.05.11.

Stefano Largo
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

199.285
(151) 2010.01.04.
M 09 01806
(220) 2009.06.22.
Unger Rozália, Jánossomorja (HU)

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

UNGERMIX
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 199.286
(210) M 09 00006
(732) Szõts Balázs, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.01.04.
(220) 2009.01.06.

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.
(111) 199.287
(151) 2010.01.04.
(210) M 08 03875
(220) 2008.12.16.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Szenvedélyünk a szórakoztatás!
(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.

(111) 199.291
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00201
(220) 2009.01.26.
(732) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég),
Memphis, Tennessee (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) AUTOZONE
(511) 7
Gépjármû alkatrészek és tartozékok.
35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; gépjármû alkatrészekkel
és tartozékokkal kapcsolatos kutatható on-line adatbázis nyújtása.
39 Gépjármû alkatrészek és tartozékok raktározása kiskereskedelmi vevõk részére.
(111) 199.293
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 01401
(220) 2009.05.27.
(732) Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, oktatás, mondókaklub, baba mama foglalkozás és
módszertani tanfolyam.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 199.288
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 01801
(220) 2009.06.19.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) JAZMIN
(511) 16 Egészségügyi papír.
(111) 199.289
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00364
(220) 2009.02.10.
(732) Greenlight Budapest Reklámügynökség Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(541) DUE FRATELLI
(511) 43 Vendéglátás, különösen olasz éttermi szolgáltatások, meleg
és hideg étel készítése és kiszállítása.

199.294
(151) 2010.01.04.
M 09 01406
(220) 2009.05.12.
Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(511) 30

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(111) 199.296
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 01477
(220) 2009.05.19.
(732) Quaestio Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
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(740) EGRI & SZERERES Ügyvédi Iroda, dr. Egri Zoltán, Budapest
(546)

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

199.297
(151) 2010.01.04.
M 09 01888
(220) 2009.06.26.
Orex Óra-Ékszer Kereskedõház Zrt., Budapest (HU)
dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások órák, ékszerek, bútorok, világítási eszközök és háztartási cikkek vonatkozásában.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(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.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zaelék, 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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

199.315
(151) 2010.01.06.
M 09 01958
(220) 2009.07.03.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
122027
2009.05.05. LB
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

199.312
(151) 2010.01.06.
M 05 03799
(220) 2005.11.30.
LIZAXIS Bt., Érd (HU)
dr. Mikus Imre ügyvéd, Dr. Mikus Ügyvédi Iroda, Érd

MANDALA gyógy-wellness
44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázsok; szépségszalonok; orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére;
mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
199.313
(151) 2010.01.06.
M 04 04342
(220) 2004.10.25.
PUNCH INDUSTRIES, Little Island, County Cork (IE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Színfogó
(511) 3
Mosásnál használatos kezelt szintetikus cellulózlapok; szövetkondicionálók,- öblítõk, piszok- és festékvonzó készítmények
mosáshoz; fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló
anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek.
(111) 199.314
(151) 2010.01.06.
(210) M 04 02204
(220) 2004.05.10.
(732) KEREKES Szállítási és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(511) 3
Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolására és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fogpaszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, képkeretek; fából, parafából, nádból, fûzfavesszõbõl, csontból és elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetetésû készítmények és anyagok tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogselyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszközök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló kefék.
(111)
(210)
(732)
(740)
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199.316
(151) 2010.01.06.
M 09 01957
(220) 2009.07.03.
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
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(546)

(554)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(511) 30

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

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

199.317
M 09 01555
Tóth Andor, Csömör (HU)
dr. Nyírán Gergely, Budapest

(111) 199.321
(151) 2010.01.06.
(210) M 09 01940
(220) 2009.07.02.
(732) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó
és Forgalmazó Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda Gerginé, dr. Horgos Lívia ügyvéd,
Budapest
(554)

(151) 2010.01.06.
(220) 2009.05.27.

Csömöri Csibész
33
34
43

Alkoholos italok (sörök kivételével).
Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
Vendéglátás.

199.318
(151) 2010.01.06.
M 09 01953
(220) 2009.07.03.
Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

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

(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszerkezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.
35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomagküldõ kereskedelem, árverés, becslés.
37 Órák karbantartása és javítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.319
(151) 2010.01.06.
M 09 01952
(220) 2009.07.03.
Gyõri Órás Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
dr. Süslecz László ügyvéd, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

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

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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Jégkrémek.

199.322
(151) 2010.01.06.
M 09 01745
(220) 2009.06.17.
Daria Golubenko, Budapest (HU)

FoodMatters
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
199.323
(151) 2010.01.06.
M 09 01551
(220) 2009.05.27.
Hársasiné Kiss Erika, Hódmezõvásárhely (HU)
dr. Adamik Péter Pál, Hódmezõvásárhely

(511) 37
(511) 14 Órák, elektromos órák, idõmérõ eszközök, karórák, ingák,
kronográfok, kronométerek, versenyórák, mozgatószerkezetek
órákhoz, ébresztõórák, óradobozok, óratokok, órarugók, óraszerkezetek, óramûvek, óraszíjak, faliórák, zsebórák, óraforgató.
35 Internetes kereskedelem, webáruház mûködtetése, csomagküldõ kereskedelem, árverés, becslés.
37 Órák karbantartása és javítása.
(111) 199.320
(151) 2010.01.06.
(210) M 09 01941
(220) 2009.07.02.
(732) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó
és Forgalmazó Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,
Budapest

Jégkrémek.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

199.324
(151) 2010.01.06.
M 09 01550
(220) 2009.05.27.
AFIN (Hungary) Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

Albarosa Kiadó
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
199.325
(151) 2010.01.06.
M 09 01540
(220) 2009.05.25.
Varró Gyula, Budapest (HU)
dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.326
(151) 2010.01.06.
M 09 01539
(220) 2009.05.25.
Varró Gyula, Budapest (HU)
dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.327
(151) 2010.01.06.
M 09 01538
(220) 2009.05.25.
Varró Gyula, Budapest (HU)
dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.328
(151) 2010.01.06.
M 09 01537
(220) 2009.05.25.
Varró Gyula, Budapest (HU)
dr. Vörös Veronka, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.329
(151) 2010.01.06.
(210) M 09 01354
(220) 2009.05.07.
(732) Rohlik Gergely, Veszprém (HU)
(546)

(511) 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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.348
(151) 2010.01.08.
M 09 01133
(220) 2009.04.20.
Nguyen Tien Sy, Budapest (HU)
Roósz & Takács Ügyvédi Társulás, Budapest

(511) 25
(511) 36
41
(111)
(210)
(732)
(740)

Ügynöki tevékenység, pénzügyek, tõzsdei tevékenységek.
Oktatás, oktatás szervezés, tanfolyam.

199.330
(151) 2010.01.06.
M 04 04359
(220) 2004.10.26.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati termékek.

A rovat 93 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 166.419, 189.059,
190.879, 193.335, 193.336, 193.338, 195.474, 198.341, 198.420,
198.499, 198.519, 198.525, 198.611, 198.632, 198.682, 198.895–
198.898, 199.173–199.176, 199.179–199.183, 199.227, 199.228,
199.230–199.236, 199.256, 199.259–199.270, 199.273–199.291,
199.293, 199.294, 199.296, 199.297, 199.312–199.330, 199.348
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