
(210) M 08 00746 (220) 2008.03.05.

(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) 7games
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 02438 (220) 2008.07.28.

(731) Mérei Tamás, Szombathely (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek.

(210) M 08 02617 (220) 2008.08.14.

(731) Nora 2001 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Olaszországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03249 (220) 2008.10.16.

(731) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Rosta Márton Ügyvéd, Budapest

(541) Magyar Zsidó Kongresszus
(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.

45 Vallási összejövetelek szervezése.

(210) M 08 03758 (220) 2008.12.08.

(731) „Gépsystem” Gépi berendezéseket tervezõ, gyártó
és forgalmazó Kft., Zalaegerszeg (HU)

(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével), nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök, keltetõgépek.

(210) M 09 00380 (220) 2009.02.12.

(731) FRIESLAND Brands BV, PE Meppel (NL)
(740) Lantos Mihály szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi

és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott és fõzött húsok, ha-
lak, baromfi és vadhúsok, húskivonat, gyümölcsök és zöldségek,
zöldség keverékek, fõtt zöldségek, párolt zöldségek és gyümöl-
csök, gyümölcs konzervek, zöldség konzervek, hús konzervek;
tojások étkezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, tej alapú pé-
pek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír és ezek ízesített válto-
zatai, zselék, lekvárok, narancslekvár, kompótok, befõttek, sava-
nyúságok.

30 Kávé, tea, kakaó és csokoládé és ilyen alapú ital és instant
készítmények, cukor, jégkrémek, pudingok, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, salátaöntetek.

(210) M 09 00639 (220) 2009.03.11.

(731) Nyírfacukor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógycukor.

30 Cukor.

(210) M 09 00643 (220) 2009.03.11.

(731) Chauvin ankerpharm Képviselet, Budaörs (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Ocuvite Nagyszülõk Napja
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 09 00784 (220) 2009.03.24.

(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(554)

(511) 33 Pálinka.
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(210) M 09 00947 (220) 2009.04.07.
(731) Flexstone Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) FLEXSTONE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 00993 (220) 2009.04.10.
(731) Klement Péter, Budapest (HU)
(740) Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, dr. Szentirmai Endre,

Budapest

(546)

(511) 6 Ajtócsukó készülékek, nem elektromos; ajtókeretek, ajtóto-
kok fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtókopogtatók; ajtónyitó szer-
kezetek, nem elektromos; ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl;
ajtóvasalások; ajtózárak fémbõl; aknarácsok, búvónyílásfedelek
fémbõl.

19 Ajtókeretek, nem fémbõl; ajtók, nem fémbõl; ajtótáblák, ka-
pubéleletek nem fémbõl; ajtótokok, nem fémbõl; aknafedlapok,
nem fémbõl.

(210) M 09 01212 (220) 2009.04.24.
(731) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pezsgõk.

41 Kulturális rendezvények, kiállítások szervezése és rendezé-
se.

43 Vendéglátás, éttermi, vendéglátóipari illetve gasztronómiai
szolgáltatások.

(210) M 09 01427 (220) 2009.05.14.
(731) Autoshop 2004 Kft., Kiskunlacháza (HU)

(546)

(511) 3 Szélvédõmosó, tisztítószerek, autóápolási termékek, ablak-
tisztítók.

4 Motorolaj.

12 Abroncsok jármûkerekekhez, csomagtartók jármûvekhez,
dísztárcsák (kerekekre), irányjelzõk jármûvekhez, szélvédõtör-
lõk, üléshuzatok jármûvekhez.

(210) M 09 01707 (220) 2009.06.15.
(731) Magister Media Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, detergensek, készítmények és anyagok mosodai célokra,
szövet kondicionáló készítmények, parfümök.

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

(210) M 09 01892 (220) 2009.06.24.
(731) Mirák Janka, Budapest (HU)

(541) DRESS-BOX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Ruházati kis-, és nagykereskedelem.

(210) M 09 01909 (220) 2009.06.30.
(731) Top Shoot Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01911 (220) 2009.06.30.
(731) Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó húsipari ter-
mékek, kolbászfélék, vörösáruk, szárazáruk, töltelékáruk, sertés-
hús termékek.

(210) M 09 01963 (220) 2009.07.06.
(731) Szabó Valéria, Budapest (HU)
(740) dr. Tatár Jeromos, Dr. Tatár Jeromos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Magyarországról származó nemesfémek és ötvözeteik, va-
lamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakö-
vek; órák és más idõmérõ eszközök.
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(210) M 09 01978 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

(546)

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

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, garantált kötésidejû
beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 01979 (220) 2009.07.07.
(731) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)

(546)

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

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, öntömörödõ beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 02008 (220) 2009.07.09.
(731) Silvestri Imerio, Mirandola (MO) (IT)
(740) Csikota Nikoletta, Szeged

(541) Sabrina, Olasz Pizza
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02030 (220) 2009.07.10.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Magyarországról származó gyógyszerészeti, állatgyógyá-
szati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(210) M 09 02237 (220) 2009.07.30.
(731) Co-Op Star Zrt., Jászberény (HU)
(740) Solti Linda, Jászberény

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenység, szórakoztatás (borkóstolás és kiállí-
tás, zenei és tánc elõadások).

(210) M 09 02253 (220) 2009.07.31.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

38 Távközlés; különösen elektronikusan hirdetõtábla szolgál-
tatás; információs szolgáltatások internet útján, fórumok biztosí-
tása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, tudako-
zók, információs szolgáltatások, internetes oldalak létrehozása és
mûködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek cikkek to-
vábbítása internet útján.

(210) M 09 02268 (220) 2009.08.03.
(731) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02310 (220) 2009.08.07.
(731) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgál-
tatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(210) M 09 02311 (220) 2009.08.07.
(731) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 470 FOOD
(511) 43 Étel házhoz szállítása; partiszerviz; vendéglátóipari szolgál-

tatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(210) M 09 02363 (220) 2009.08.13.
(731) Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegõrzõ Nonprofit Kft.,

Hortobágy (HU)
(740) dr. Móré Viktória ügyvéd, Debrecen
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(546)

(511) 29 A magyar eredet megjelölés területérõl származó szürke
marhahús, szürke marhahús kivonatok.

31 A magyar eredet megjelölés területérõl származó szürke
marha élõ állat.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02392 (220) 2009.08.17.
(731) Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, Unkel (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Dr. Steinberger
(511) 3 Natúrkozmetikum.

(210) M 09 02407 (220) 2009.08.18.
(731) Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

(541) MobLife
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérõ-,

egyéb mérõ, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató be-
rendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására szolgáló készülékek; automata szerkezetek; adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoft-
ver tervezés és fejlesztés.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, nyomozási és
felügyeleti szolgáltatások.

(210) M 09 02416 (220) 2009.08.19.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) Dr. Asbóth – dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, dr. Kovács Nikolett, Budapest

(554)

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

(210) M 09 02419 (220) 2009.08.19.
(731) Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BECAUSE OF WHAT’S INSIDE
(511) 34 Cigaretták, szivarok, szivarkák, dohány saját készítésû ciga-

rettához, dohány és dohánytermékek.

(210) M 09 02457 (220) 2009.10.02.
(731) Hunép Campus Hotel Zrt., Debrecen (HU);

Hunép Auguszta Hotel Zrt., Debrecen (HU);
Hunép KLK Hotel Zrt., Debrecen (HU);
Hunép-Oec West Hostel Zrt., Debrecen (HU)

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02493 (220) 2009.08.31.
(731) dr. Grundtner Marcell, Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Kárpát-medencébõl származó magyar ipari, tudományos,
fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termé-
kek, mûanyagok, élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anya-
gok.

5 Kárpát-medencébõl származó magyar gyógyszerészeti, ké-
szítmények; egészségügyi készítmények, diétás anyagok, bébi-
ételek.

29 Kárpát-medencébõl származó magyar hús, hal-, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök
és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermé-
kek; étkezési olajok és zsírok.

30 Kárpát-medencébõl származó magyar cukor, lisztek, gabo-
nakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

31 Kárpát-medencébõl származó magyar mezõgazdasági, ker-
tészeti, erdészeti termékek, magok, friss gyümölcsök, zöldségek;
vetõmagok, élõ növények, virágok, maláta.

32 Kárpát-medencébõl származó magyar sörök; ásványvizek,
szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek, szörpök és más készítmények italokhoz.

33 Kárpát-medencébõl származó magyar alkoholtartalmú ita-
lok.

(210) M 09 02508 (220) 2009.09.02.
(731) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.,

Pilisszentiván (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés.
45 Biztonsági szolgáltatások, személyek és vagyontárgyak vé-
delmére.

(210) M 09 02510 (220) 2009.09.02.
(731) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.,

Pilisszentiván (HU)

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai beléptetõ és munkaidõ nyilvántartó be-
rendezések és szoftvereik; ujjlenyomat olvasó berendezések és
szoftvereik.

(210) M 09 02539 (220) 2009.09.07.
(731) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)
(740) Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvíz.

(210) M 09 02540 (220) 2009.09.07.
(731) Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Rt., Budapest (HU)
(740) Jankura János Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Kristályvizek.

(210) M 09 02569 (220) 2009.09.10.
(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) ARTAGER
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 09 02571 (220) 2009.09.11.
(731) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; albumok, almanachok, brosúrák, vékony fûzött köny-
vek, fényképek folyóiratok, grafikus ábrázolások, katalógusok,
képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,
revük (idõszaki lapok), naptárak, nyomtatott publikációk, poszte-
rek, prospektusok, tervrajzok, újságok, cikkek, leírások, élmény-
beszámolók tesztleírások, szórólapok.

(210) M 09 02585 (220) 2009.09.11.
(731) Auchan Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Séra Erika jogtanácsos, AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.

Jogi Osztály, Budaörs

(546)

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák kiegészítve az áru forgalmazás
kategóriával.

39 Csomagküldemények elosztása; gyorsszolgálat üzenetek és
áruk továbbítására; információ szállítással kapcsoltban; informá-
ciónyújtás tárolással kapcsolatban; levélben megrendelt áruk
szolgáltatása; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás;
raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség;
szállítmányozás; teher-áru szállítás; termékek csomagolása.

(210) M 09 02588 (220) 2009.09.14.
(731) CIEMME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Balatonföldvár (HU)

(541) www.villaportresort.hu
(511) 37 Építkezés (wellness apartman ház építés).

43 Wellness és fitness szolgáltatás.

(210) M 09 02629 (220) 2009.09.16.
(731) Spilka International AS, Alesund (NO)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A HÁZIASSZONY ABLAK
(511) 6 Ablakok fémbõl, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tar-

toznak más osztályokba).

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült ablakok, ezek
részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

(210) M 09 02630 (220) 2009.09.16.
(731) Spilka International AS, Alesund (NO)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A H-ABLAK
(511) 6 Ablakok fémbõl, ezek részei és tartozékai (amelyek nem tar-

toznak más osztályokba).

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült ablakok, ezek
részei és tartozékai (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

(210) M 09 02631 (220) 2009.09.16.
(731) dr. Bodrogi Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Gál Zsuzsanna, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek, fogtömõ anyagok
és fogászati mintázóanyagok, fogfehérítõ anyagok.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és mûszerek, mûfo-
gak, fogászati készülékek (elektromos), fogászati készülékek és
eszközök, fogászati tükrök, fogszabályozó készülékek, fogzást
elõsegítõ vagy könnyítõ gyûrûk, fogászati készülékek és eszkö-
zök mûfogsorok.

40 Fogtechnikusi szolgáltatások.

44 Orvosi szolgáltatások, fogászat, plasztikai sebészet, higiéni-
ai és szépségápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fogorvosi, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatás, esztétikai
fogászat, fogfehérítés, fogszabályozás.

(210) M 09 02633 (220) 2009.09.17.
(731) Csabatáj Zrt., Békéscsaba (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 09 02634 (220) 2009.09.17.
(731) Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszer-
tárlétesítés, üzemeltetés.

(210) M 09 02636 (220) 2009.09.17.
(731) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 09 02637 (220) 2009.09.17.
(731) ERFURT-SOHN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 27 Falikárpitok, falak burkolására szánt termékek, papírtapé-
ták, fûrészporos tapéták újrafelhasznált, környezetbarát papírból.

(210) M 09 02649 (220) 2009.09.18.
(731) dr. Steier József, Budapest (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(541) X-Lite
(511) 6 Fém tömegcikk, ezen belül fémpalackok sûrített gáz tárolá-

sára, valamint fém tartályok folyékony üzemanyag részére, to-
vábbá hordozható állványok fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen jár-
mûvek javítása, karbantartása, üzemanyag-utántöltés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, vonatkozó terve-
zõi, kutatói és tanácsadási tevékenység, számítástechnikai hard-
ver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 02651 (220) 2009.09.18.
(731) Montageservices Kft., Harta (HU)

(541) MÁRIA VÍZ
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek.

(210) M 09 02691 (220) 2009.09.22.
(731) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

(210) M 09 02721 (220) 2009.09.24.
(731) Reja Corporation, s.r.o., Trebisov (SK)
(300) 2009.03.25. SK
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Napraforgó olaj, margarin és hidrogénezett növényi olaj.
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(210) M 09 02725 (220) 2009.09.24.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-
tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.

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

(210) M 09 02727 (220) 2009.09.24.
(731) LyondellBasell Industries Holdings B.V., Rotterdam (NL)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) HIFAX
(511) 1 Hõre lágyuló olefin polimerek.

17 Hõre lágyuló elasztomerek.

(210) M 09 02740 (220) 2009.09.25.
(731) Stork Élelmiszer Manufaktúra Bt., Szár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(554)

(511) 32 Citromos vagy citromízesítésû gyümölcsitalok és gyü-
mölcslevek; egyéb alkoholmentes italok; citrom ízesítésû szörpök
és más készítmények italokhoz.

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

(210) M 09 02810 (220) 2009.09.30.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) WestelMédia
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok [távközlés]; antennák;

elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).

38 Távközlés.

(210) M 09 02817 (220) 2009.09.30.
(731) Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing.

39 Elektromos áramelosztás, villamosenergia szállítása.

(210) M 09 02832 (220) 2009.10.01.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Kenyér, toast kenyér, péksütemények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 09 02843 (220) 2009.10.02.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyédi Iroda,

Budapest

(541) CATCH CHEMOTOX
(511) 5 Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõ szerek; kártékony

állatok riasztására és irtására szolgáló készítmények; növényvédõ
szerek; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló elektro-
mos készülékek.

(210) M 09 02844 (220) 2009.10.02.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõ szerek; kártékony
állatok riasztására és irtására szolgáló készítmények; növényvédõ
szerek; gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Kártékony állatok riasztására és irtására szolgáló elektro-
mos készülékek.

(210) M 09 02846 (220) 2009.10.05.
(731) Országos Polgárõr Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Soos László Károly ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Hírlevelek, levélpapír.

42 Érdekvédelem, érdekképviselet.
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(210) M 09 02851 (220) 2007.06.01.
(731) Unilever N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRODERMA
(511) 3 Szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok;

kölni, szagosító, testillatosító peremetezõ készülék; bõrön hasz-
nálatos olajak, krémek és tejek; borortvahab, borortválkozó zselé,
borortválkozás elõtti és borortválkozás utáni folyadékok; testápo-
ló púder; tusolás és fürdés közben használatos készítmények; haj-
vizek/-szeszek; fogkrémek; gyógyanyagokat nem tartalmazó
szájöblítõ szerek; dezodorok; testápoló, izzadás gátló; gyógy-
anyagokat nem tartalmazó toalett célra szolgáló készítmények;
fent említett áruk egyike sem a hajat vagy fejbõrt ápoló készít-
mény.

(210) M 09 02856 (220) 2009.10.05.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) Ezek megõrültek! El van a celeb, ha játszik
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 02857 (220) 2009.10.05.
(731) Dienes György, Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Szennyvízátemelõk.

11 Esõvíz hasznosító rendszerek.

37 Vízgépészeti rendszerek szerelése.

(210) M 09 02865 (220) 2009.10.06.
(731) Cheng Fan Fang, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02866 (220) 2009.10.06.
(731) WebMindLicenses Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Timea, Budapest

(541) mycams
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirde-

tési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlé-
si eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számá-
ra.

(210) M 09 02867 (220) 2009.10.06.
(731) WebMindLicenses Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Timea, Budapest

(541) rapidhi
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirde-

tési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlé-
si eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számá-
ra.

(210) M 09 02896 (220) 2009.10.07.
(731) CVaudit Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; üzletvezetési kon-
zultáció; üzletszervezési tanácsadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; személyes háttéradatok
vizsgálata.

(210) M 09 02898 (220) 2009.10.07.
(731) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02905 (220) 2009.10.07.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02906 (220) 2009.10.07.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 02911 (220) 2009.10.07.
(731) Keyida Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Zárak, elektromos napelemek.
11 Világító berendezések és készülékek.

(210) M 09 02912 (220) 2009.10.07.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek, (bútorok kivételével).
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35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõ ügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirde-
tés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 09 02916 (220) 2009.10.07.
(731) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)

(541) Baby Genius
(511) 9 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

41 Könyvkiadás, szórakoztatás.

42 Mágneses adathordozók; hanglemezek.

(210) M 09 02919 (220) 2009.10.07.
(731) VEIKI Energia+ Energetikai Kutató, Fejlesztõ és Kivitelezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kószó Gábor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VEIKI
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 09 02921 (220) 2009.10.08.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02922 (220) 2009.10.08.
(731) Cordes Gourmet Kft., Budapest (HU)
(740) Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02923 (220) 2009.10.08.
(731) Medifood Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 02924 (220) 2009.10.08.
(731) Geotherm Üdülõ Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Hotel Silver
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 09 02925 (220) 2009.10.08.
(731) Ding Shuhui, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 09 02926 (220) 2009.10.08.
(731) Yu Guang, Budapest (HU)

(541) AI NUO SI
(511) 25 Ruha, cipõ.

(210) M 09 02927 (220) 2009.10.08.
(731) Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG,

Bécs (AT)
(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek.

(210) M 09 02928 (220) 2009.10.08.
(731) Szilasi H. Lajos, Orosháza (HU)
(740) Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Alföldi Szilasi Parasztkenyér
(511) 30 Kenyér, péksütemények, más gabonakészítmények.

(210) M 09 02934 (220) 2009.10.09.
(731) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsír.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények.

(210) M 09 02935 (220) 2009.10.09.
(731) Mikrofiber Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógynövény alapú táplálék-kiegészítõk.

(210) M 09 02945 (220) 2009.10.12.
(731) Zeofilter Kft., Debrecen (HU)
(740) Kormos Ágnes, Budapest

(541) PannonSea
(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek, ivóvíz.

(210) M 09 02969 (220) 2009.10.13.
(731) dr. Kruppa József, Kisvárda (HU);

Nyírség-Hasso Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) TRIÁSZ
(511) 30 Kenyér.

(210) M 09 02971 (220) 2009.10.12.
(731) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)
(740) dr. Csermely Ágnes, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 02974 (220) 2009.10.14.
(731) Taxi 4 You Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TAXI 4YOU
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügy-

nökségek; kölcsönzése (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklám-
anyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések;
reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok kölcsönzése;
reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatá-
sok (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; bérlés(garázs); bérlés (raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve
szálloda- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

(210) M 09 02975 (220) 2009.10.14.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 02976 (220) 2009.10.14.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 02977 (220) 2009.10.14.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 02978 (220) 2009.10.14.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reisz Tamás, Reisz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 02984 (220) 2009.10.14.
(731) NIMBUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

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

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02994 (220) 2009.10.15.
(731) Forrai Miklós, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi tevé-
kenységek vendéglátási szolgáltatásra vonatkozóan.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 09 03011 (220) 2009.10.15.
(731) IPSZOLG ’98 KFT, Szeged (HU)

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

(210) M 09 03022 (220) 2009.10.16.
(731) Nagy Ádám, Eger (HU);

Tarnai Csaba, Szilvásvárad (HU);
Eisenkrammer Károly Róbert, Budapest (HU);
Harangvölgyi András, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

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

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; nevelés;
szakmai oktatás.

(210) M 09 03030 (220) 2009.10.19.
(731) Projekt 2 Ingatlan Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 09 03031 (220) 2009.10.20.
(731) Hudák Viktor, Gyál (HU);

Hogya István, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri – dr. Hazai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(591)

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

(210) M 09 03037 (220) 2009.10.20.
(731) Fókusz Globál Kft., Miskolc (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Kontaktlencsetartók, kontaktlencsék, napszemüvegek,
sportszemüvegek, szemlencsék, okulárok, szemüvegek (optika),
szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, optikai cikkek.

44 Optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 09 03039 (220) 2009.10.20.
(731) Elsõ Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai len-
csék; szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szem-
üvegláncok; korrekciós lencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsi-
nórok; nagyítók, lupék; napszemüvegek; kontaktlencsék; kon-
taktlencse tartók; minden elõbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és
felszerelések.

35 Kereskedelmi, különösen nagykereskedelmi szolgáltatások
a következõ áruk vonatkozásában: optikai cikkek, optikai készü-
lékek és eszközök, optikai lencsék, szemüvegek, szemüvegkere-
tek, szemüveglencsék, szemüvegláncok, korrekciós lencsék,
szemüvegtokok szemüvegzsinórok, nagyítók, lupék, napszem-
üvegek, kontaktlencsék, kontaktlencsetartók, továbbá minden
elõbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

40 Optikai üveg csiszolása.

(210) M 09 03040 (220) 2009.10.20.
(731) Elsõ Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Kontaktlencse-tisztító készítmények; oldatok kontaktlen-
csékhez.

9 Optikai cikkek; optikai lencsék; szemüvegek; szemüvegke-
retek; szemüveglencsék; szemüvegláncok; korrekciós lencsék;
szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; napszemüvegek; minden
elõbbi áruval kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.

35 Kereskedelmi, különösen nagykereskedelmi szolgáltatások
a következõ áruk vonatkozásában: optikai cikkek, optikai len-
csék, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szem-
üvegláncok, korrekciós lencsék, szemüvegtokok, szemüvegzsi-
nórok, napszemüvegek továbbá minden elõbbi áruval kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(210) M 09 03044 (220) 2009.10.20.
(731) ESPA Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Bajna (HU)
(740) Mendlik György dr., Tahi

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 03047 (220) 2009.11.13.
(731) CERTOP International Holding Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Mûszaki szakértõi tevékenység.

(210) M 09 03049 (220) 2009.10.21.
(731) Arcus-2002 Bt., Debrecen (HU)

(541) SUPERNOVA
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok és világítóanyagok; viasz-
gyertyák, gyertyabelek.

(210) M 09 03053 (220) 2009.10.21.
(731) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TRIO PROFI
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(210) M 09 03061 (220) 2009.10.22.
(731) Rácz Péter Zsolt, Debrecen (HU)

(541) FRADI SÖR
(511) 32 Sör.

(210) M 09 03062 (220) 2009.10.21.
(731) TELELOGISTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Miskolc (HU)
(740) dr. Halász Bálint, Dr. Halász Bálint ügyvédi iroda, Budapest

(541) Szállásguru
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, in-

formáció és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, on-li-
ne hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámo-
zás, állásközvetítõ irodák, reklámozás, reklámügynökségek, hir-
detõi ügynökségek, szállodai üzletvezetés.

39 Utazások szervezése, látogatások tervezése turistáknak.

43 Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, hely-
foglalás szállodákban, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállás-
ügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 03064 (220) 2009.10.22.
(731) Prímagáz Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

M179

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(546)

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

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 09 03067 (220) 2009.10.22.
(731) MPTSZ Minõsített Pénzügyi Tervezõk Szakmai Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RPT
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

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

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

(210) M 09 03068 (220) 2009.10.22.
(731) MPTSZ Minõsített Pénzügyi Tervezõk Szakmai Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MPT
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

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

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

(210) M 09 03073 (220) 2009.10.26.
(731) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

(541) Ember a városban
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 03074 (220) 2009.10.26.
(731) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 03080 (220) 2009.10.26.
(731) Haszon Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Dávid Alexandra, Haszon Lapkiadó Kft., Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.

38 Távközlés; alapvetõen rádió, vagy televíziómûsorok sugár-
zását biztosító szolgáltatások.

(210) M 09 03089 (220) 2009.10.26.
(731) Szép Ferenc, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03090 (220) 2009.10.26.
(731) Szép Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 09 03092 (220) 2009.10.21.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) PolyMaster, a polymerszál erõsítésû beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, polymer-szál erõsíté-
sû beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03093 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) LightMaster, a könnyûbeton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, könnyûbeton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.
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(210) M 09 03094 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) HydroMaster, a vízzáró beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, vízzáró beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03095 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) HomeMaster, a készre kevert beton magánépítõk
részére

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

19 Nem fém építõanyagok, magánépítõk készre kevert betonja.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03096 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) FillMaster, a kitöltõ beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, kitöltõ beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03097 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) SteelMaster, az acélszál erõsítésû beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, acélszál erõsítésû
beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03098 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) ShotMaster, a lõttbeton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, lõtt beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03100 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) TimeMaster, a garantált kötésidejû beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, garantált kötésidejû
beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03102 (220) 2009.10.15.
(731) Holcim Hungária Zrt., Lábatlan (HU)

(541) SelfMaster, az öntömörödõ beton
(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék

anyag.

19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, öntömörödõ beton.

39 Szállítás, áruk csomagolása.

(210) M 09 03104 (220) 2009.10.27.
(731) Viszlainé Kovács Erika, Budapest (HU)

(591)

(511) 9 Hanghordozók; CD-k.

25 Ruházati termékek; pólók; kalapáruk.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyv- és zenemûkiadás; lapkiadás; egyéb kiadói
tevékenység; színházi produkciók; élõ elõadások bemutatása;
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; rádió- és televízió programok
készítése; rádiós szórakoztatás; szórakoztató és kulturális progra-
mok rendezése; zenei elõadások; táncelõadások; bábelõadások;
színpadi rendezvények; elõadómûvészek szolgáltatásai; zene
összeállítása; képzõmûvészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános
bemutatása kulturális vagy oktatócélból.

(210) M 09 03105 (220) 2009.10.27.
(731) TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03106 (220) 2009.10.27.
(731) TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03107 (220) 2009.10.27.
(731) Fûtésenergia Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
[irányítás], vízszigetelés [építõipar], szigetelési szolgáltatások
[építés].

42 Energiatakarékossági tanácsadás, mûszaki szakértõi tevé-
kenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények
adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(210) M 09 03112 (220) 2009.10.27.
(731) Life-Guard Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Földesi Edina, Földesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére, mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 03114 (220) 2009.10.27.
(731) Szalonspicc Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03120 (220) 2009.10.28.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ZÖLDPAJZS
(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék, mûtrágya/

mezo- és mikroelemekkel dúsított komplex levéltrágya.

(210) M 09 03122 (220) 2009.10.28.
(731) Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõ, kalapáruk.

(210) M 09 03125 (220) 2009.10.28.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ ALAKULAT
(511) 18 Esernyõk, bevásárlótáskák, hátizsákok, övtáskák, oldaltás-

kák, kézitáskák, levéltárcák és pénztárcák, sporttáskák, ruhatartó
táskák utazáshoz, hátitáskák, erszények, textiltáskák, strandtás-
kák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, bandána kendõk, szvetterek,
halloween-jelmezek, jelmezruhák, karakter jelmezek, színpadi
jelmezek, ruhák, kesztyûk, tornasortok, fülvédõk, nyakvédõk, pi-
zsamák nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák, hosszúnadrá-
gok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények,
melegítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, darts já-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssbabák; plüssjátékok; akció-
figurák és tartozékaik; CD-ROM-okat hasznosító különálló vi-
deojátékgépek, különálló videojátékgépek, különálló hangkime-
neti videojátékgépek és táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen
golfütõk, baseball-labdák, futball-labdák, lapátlabdák (paddle
balls), játéklabdák, baseballütõk, karácsonyfadíszek.

41 Vidámparki szórakoztatási szolgáltatások, szórakoztatási,
sport és kulturális szolgáltatások, beleértve rádió és televíziós mû-
sorok gyártását; filmgyártás és élõ szórakoztató mûsorok készíté-
se; rajzfilmek és televíziós filmek gyártása; film és televízió stú-
dió szolgáltatások; mozgófilm szórakoztatás, televíziós szórakoz-
tatási szolgáltatások, beleértve élõ szórakoztató elõadásokat és
show-mûsorokat, könyv, magazin és folyóirat-kiadást; a bejelen-
tõ szórakoztatási szolgáltatásaival kapcsolatos információk nyúj-
tása többszörös felhasználók számára a világhálón vagy az inter-
neten, vagy más online adatbázison keresztül; táncos show-mûso-
rok, zenés show- mûsorok és video díjkiosztó (video award)
show-mûsorok készítése; komédia show-mûsorok, játék show-
mûsorok és élõ, közönség elõtti sportesemények, amelyeket vagy
élõben közvetítenek, vagy szalagra rögzítenek késõbbi lejátszás-
ra; élõ zenei koncertek; TV hírmûsorok; tehetségkutató verse-
nyek, zenei és televíziós díjkiosztó események szervezése; stílus-
sal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és
bemutatása; globális számítógépes hálózaton keresztül történõ
szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás.

(210) M 09 03131 (220) 2009.10.29.
(731) Mary-Ker PASTA Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)
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(511) 29 Tojás.

30 Malomipari termékek, lisztek, lisztbõl és egyéb gabonaõrle-
ményekbõl-, gabonakészítményekbõl készült termékek; tésztafé-
lék, száraztészták; tojás tartalmú tésztaféleségek, gluténmentes
tésztaféleségek, különféle félkész tészták.

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

(210) M 09 03132 (220) 2009.10.29.
(731) Mary-Ker Pasta Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(554)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; száraztészták; különféle félkész tészták.

(210) M 09 03135 (220) 2009.10.29.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth – dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 03136 (220) 2009.10.29.
(731) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) VIVAHORSE
(511) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrend kiegészítõ állatoknak,

étvágyfokozó állatoknak; ételízesítõ állatoknak, szószok, mártá-
sok állatoknak; táplálékok kedvtelésbõl tartott állatoknak, ehetõ
rágcsálnivaló állatoknak, italok kedvtelésbõl tartott állatoknak,
takarmány, takarmány kiegészítõ, takarmány adalékok (nem gyó-
gyászati célra), erõsítõ takarmány állatoknak.

(210) M 09 03137 (220) 2009.10.29.
(731) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) VIVACAT
(511) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrend kiegészítõ állatoknak,

étvágyfokozó állatoknak; ételízesítõ állatoknak, szószok, mártá-
sok állatoknak; táplálékok kedvtelésbõl tartott állatoknak, ehetõ
rágcsálnivaló állatoknak, italok kedvtelésbõl tartott állatoknak,
takarmány, takarmány kiegészítõ, takarmány adalékok (nem gyó-
gyászati célra), erõsítõ takarmány állatoknak.

(210) M 09 03139 (220) 2009.10.29.
(731) Master Feed Kft., Pannonhalma (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) VIVADOG
(511) 31 Állateledel; hobbiállat eledel; étrendkiegészítõ állatoknak;

ételízesítõ állatoknak; szószok, mártások állatoknak; táplálékok
kedvtelésbõl tartott állatoknak; ehetõ rágcsálnivaló állatoknak;
italok kedvtelésbõl tartott állatoknak; takarmány; takarmányki-
egészítõ; takarmányadalékok (nem gyógyászati célra); erõsítõ
takarmány állatoknak.

(210) M 09 03143 (220) 2009.10.29.
(731) HIP-TOM Kft., Kecskemét (HU)
(740) Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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

(210) M 09 03148 (220) 2009.10.29.
(731) AERIEL Rádió Mûsorszóró Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Judit Katalin, Nagy és Pál Ügyvédi iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03151 (220) 2009.10.27.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, süteménytész-
ták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
por; só, mustár; ecet, szószok; fûszerek; fagylalt.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.
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(210) M 09 03154 (220) 2009.10.30.
(731) JuHaer R+D Kft., Budapest (HU)

(541) St. Anna de Cubit
(511) 3 Egészségügyi kozmetikai készítmények.

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

(210) M 09 03172 (220) 2009.11.02.
(731) Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) GOLD GRAPE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 03173 (220) 2009.11.02.
(731) Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) GOLD KÖRTE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 03174 (220) 2009.11.02.
(731) Spa Capital Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 03178 (220) 2009.11.02.
(731) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 03179 (220) 2009.11.02.
(731) EST Media Group Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai András, Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03180 (220) 2009.11.02.
(731) Manna 1887 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény,
teasütemény, bonbonok, cukor, csokoládé, cukrászsütemények,
gabonakészítmények, gyümölcscukor, glükóz étkezési használat-
ra, gyümölcsös sütemények, torták, sajttorták, répatorták, kevert-
tészták, kakaós termékek, kekszek, sós sütemények, fûszeres sós
sütemények, muffinok, gyümölcsös piték, liszttartalmú ételek,
mandulás cukrászsütemények, piskóták, sós kekszek, sütemé-
nyek, szendvicsek, szójaliszt, teljeskiörlésû lisztbõl készült süte-
mények, torták zabalapú édességek, zabpehely, belgacsokoládés
sütemények, írcsokoládés sütemények.
30 Amerikai mogyoróvajból készült sütemények, kakaóvaj,
mandula, mazsola, marcipán, margarin, szárított zöldségek, tej-
termék, sajt, tojás, vaj.

(210) M 09 03185 (220) 2009.11.02.
(731) Travel House Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bánátiné dr. Makray Ilona, Bánáti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Boutique utazási iroda
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 09 03186 (220) 2009.11.03.
(731) Greeview Kft., Budapest (HU)

(541) Miss pebe
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03188 (220) 2009.11.03.
(731) Main-Systems Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

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

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

3 Mosószerek; egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító, fé-
nyesítõ, súroló és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóola-
jok, kozmetikai cikkek.

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; piackutatás; könyvelés; üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció.

(210) M 09 03190 (220) 2009.11.03.
(731) LIXUS Szerencsejáték Szervezõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FORTUNA City
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 03191 (220) 2009.11.03.
(731) LIXUS Szerencsejáték Szervezõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 03206 (220) 2009.11.04.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth – dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 03209 (220) 2009.11.04.
(731) Votorantim Celulose e Papel S.A., Sao Paulo, SP (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) FIBRIA
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03210 (220) 2009.11.04.
(731) Votorantim Celulose e Papel S.A., Sao Paulo (BR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03211 (220) 2009.11.04.
(731) Öko-Pack Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, különösen szemetesládák, szemetesedények.
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.
42 Környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki és konzultációs
szolgáltatások hulladék feldolgozásával, kezelésével és/vagy új-
rahasznosításával kapcsolatban.

(210) M 09 03217 (220) 2009.11.05.
(731) Zeng Youxuan, Dunaharaszti (HU)

(546)

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

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(210) M 09 03224 (220) 2009.11.05.
(731) Magyar Áramszolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) MÁSZ ECO
(511) 35 Reklámozás, marketing.

39 Elektromos áramelosztás, villamos energia szállítása.

(210) M 09 03226 (220) 2009.11.05.
(731) dr-PLAST Engineering Zrt., Budaörs (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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

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

(210) M 09 03228 (220) 2009.11.05.
(731) Marketprog Pénzügyi Tanácsadó Kft., Budajenõ (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 03229 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA HUNGARY
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03230 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA INTERNATIONAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03231 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA EUROPE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03232 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA LABORATORIES
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03233 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA SCIENCE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03234 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA GROUP
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03235 (220) 2009.11.05.
(731) Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉRI PHARMA CSOPORT
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 03241 (220) 2009.11.06.
(731) Zhang Bei Ling, Budapest (HU)

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

(210) M 09 03242 (220) 2009.11.06.
(731) Lin Pinzuo, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03243 (220) 2009.11.06.
(731) dr. Ujfalussy Kristóf, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Jogi kutatás, képviselet jogvitákban, iparjogvédelmi tanács-
adás, jogi szolgáltatások.

(210) M 09 03244 (220) 2009.11.06.
(731) Sinaopt Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 17 Gumi és ezen anyagokból készült termék (gumiabroncs).
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(210) M 09 03251 (220) 2009.11.09.
(731) Twentieth Century Fox Film Corporatin, Los Angeles, 90035

California (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) FX
(511) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök

útján letölthetõ csengõhangok, grafikák, háttérképek és zene;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ mozgóképek, televíziós programok és audiovizuális tartalom;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ audio és videó felvételek; számítógépes keresõmotor szoftver;
számítógépes képernyõvédõ szoftver; mozgókép filmet és televí-
ziós szórakoztatást tartalmazó mûsoros videoszalagok, DVD-k és
CD-k.

16 Magazinok, poszterek; levelezõlapok; cserélhetõ betétlapos
irattartók; noteszok; iratgyûjtõk; jegyzettömbök; üres naplófüze-
tek; emlékeztetõ jegyzettömbök; címjegyzékek; elõjegyzési nap-
tárak; könyvborítók; öntapadó címkék; matricák; matrica albu-
mok; asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzõk; gyûjtögetõs
kártyák; fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fény-
képek; üdvözlõ kártyák; könyvek; képregények; humoros köny-
vek; tollak és ceruzák.

38 Televíziós mûsorszórás és televíziós közvetítési szolgáltatá-
sok.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális
szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós program jelle-
gû szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása inter-
neten keresztül a televíziózás, mozgókép filmes és videós szóra-
koztatás területén; televíziós, mozgókép filmes és videós szóra-
koztatás nyújtása vezeték nélküli kommunikációs eszközök útján;
szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen on-line számítógépes
játékok nyújtása; on-line újságok, nevezetesen személyes infor-
mációkat és véleményeket tartalmazó blogok; szórakoztató és
kulturális események szervezése; mérkõzés, verseny és játék
jellegû szórakoztatás.

(210) M 09 03252 (220) 2009.11.09.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
textilpuhító szerek; folt eltávolító készítmények szappanok nem
személyi használatra.

(210) M 09 03258 (220) 2009.11.05.
(731) Simon László, Szeged (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 09 03259 (220) 2009.11.04.
(731) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, süteménytész-
ták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
por; só, mustár; ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.

(210) M 09 03260 (220) 2009.11.04.
(731) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, süteménytész-
ták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
por; só, mustár; ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.

(210) M 09 03261 (220) 2009.11.03.
(731) Product Bridge Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 09 03262 (220) 2009.11.10.
(731) Pannon Zöldház Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építészeti generál-kivitelezés.

42 Építészettel és kivitelezéssel összefüggõ tervezési szolgál-
tatás, minõségbiztosítási rendszer, tanácsadási szolgáltatás.

(210) M 09 03263 (220) 2009.11.10.
(731) Vejtasa Bõrgyár Kft., Felpéc (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; bõrszíjak; nyakörvek
állatoknak; pórázok bõrbõl; szíjak nyergekhez; zablák állatoknak
(hámok).

25 Övek (ruházat).

(210) M 09 03264 (220) 2009.11.10.
(731) Fino-Food Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) GASZTROFÖL
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 09 03291 (220) 2009.11.11.
(731) VIACOM International Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DORA A NAGY FELFEDEZÕ
(511) 18 Esernyõk, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák,

kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák, ruhatartó zsá-
kok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger
alakú vászontáskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruházat, övek, shortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbeli, fejkendõk, pulóverek, Hallo-
ween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jel-
mezek, nõi ruhák, kesztyûk, tornanadrágok, fülvédõk, sálak, pi-
zsamák nadrágok, ingek, pólók, síruhák, pantallók, napellenzõk,
nadrágtartók, magas nyakú pulóverek, alsónemû, mellények, me-
legítõk, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, darts, ba-
bák, felfújható játékok, plüss babák, plüss játékok, mozgó játékfi-
gurák és ezek tartozákai; CD-ROM-mal mûködõ videojáték gé-
pek, hangjelzés játékgépek, társasjátékok; sportcikkek, nevezete-
sen golfütõk, baseball labdák, lapátlabdák, (paddle ball), készség-
fejlesztõ labdák, baseball ütõk, karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztatás vidámparki utazással és látványosságokkal;
szórakoztató-, sport- és kulturális szolgáltatások, így rádió- és te-
levízió mûsorok készítése, filmgyártás és élõ szórakoztatás, ani-
mációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stú-
diók szolgáltatásai, mozik szórakoztató szolgáltatásai, televíziós
szórakoztatás, így élõ szórakoztató mûsorok és bemutatók;
könyvkiadás, képes újságok és folyóiratok kiadása; tájékoztatás
az ügyfelek szórakoztató szolgáltatásairól a különbözõ felhaszná-
lóknak a világhálón, az interneten vagy egyéb on-line adatbázison
keresztül; táncmûsorok, zenés mûsorok és video díjátadó mûso-
rok készítése; vidám mûsorok, élõ közönség elõtt zajló játékok és
sportesemények egyenes adásban vagy felvételrõl történõ közve-
títése; élõ koncertek; televíziós hírmûsorok; tehetségkutató vetél-
kedõk valamint zenei és televíziós díjátadó események szervezé-

se; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szer-
vezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás
a számítógépes világhálón keresztül.

(210) M 09 03292 (220) 2009.11.09.
(731) PontAutó Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03294 (220) 2009.11.12.
(731) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ENEO Alternatív energiák az építõiparban
nemzetközi szakkiállítás

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

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

(210) M 09 03295 (220) 2009.11.12.
(731) Biocon Hungary Higiéniai és Környezetbiológiai Kft.,

Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

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

(210) M 09 03296 (220) 2009.11.11.
(731) Budavári Labirintus Kiállításszervezõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nagylabirintus
(511) 35 Reklámozás.

41 Fényképészet, filmgyártás, fogadások tervezése (szórakoz-
tatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatá-
sok (bemutatók, kiállítások), szórakoztatás, videofilmezés video-
filmgyártás.

(210) M 09 03297 (220) 2009.11.12.
(731) Washingtonstar Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 03299 (220) 2009.11.12.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42 Adatfeldolgozó programok létrehozása és az internet szá-
mára történõ szoftverfejlesztés, weboldalkészítés, szoftverüze-
meltetés, aktualizálás, adatbankok fejlesztése és telepítése, inter-
netalapú vásárlási rendszerek fejlesztése, informatikai szakta-
nácsadás, számítógépes rendszerek felügyelete és távfelügyelete.

(210) M 09 03301 (220) 2009.11.12.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest

(546)

(511) 1 Építõipari rendeltetésû ragasztóanyagok; mûanyag diszper-
ziók; nedvesség elleni szigetelõanyagok.

2 Festékek, valamint festõanyagok; színezõanyagok; porfes-
tékek; pigmentek, hígítóanyagok festékekhez.

17 Szigetelõanyagok, valamint habosított polisztirolból ké-
szült termékek; üveggyapot szigetelési célokra; nedvesség elleni
szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõlemezek; továbbá lapok,
lemezek és tömbök.

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

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

37 Építkezések, javítások és szakipari kivitelezések, különös-
képpen hang- és hõszigetelések vonatkozásában.

(210) M 09 03306 (220) 2009.11.13.
(731) JCQ Hungary Kft., Gyõr (HU)

(591)

(511) 11 Fénycsövek; fénycsövek világításra; keresõlámpák, zseb-
lámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák karácsonyfához,
elektromos; lámpák világításra; reflektorok; világító berendezé-
sek és készülékek; világító házszámok; villanykörték; villanykör-
ték elektromos; égõfejek lámpákhoz; égõk; zseblámpák elektro-
mos; LED fényforrások.

(210) M 09 03311 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03314 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek; tejes italok, fõként tejet tartalmazó italok.

(210) M 09 03315 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek; tejes italok, fõként tejet tartalmazó italok.

(210) M 09 03317 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek, joghurt.
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(210) M 09 03318 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek, joghurt.

(210) M 09 03319 (220) 2009.11.13.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek, joghurt.

(210) M 09 03322 (220) 2009.11.16.
(731) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok.

(210) M 09 03324 (220) 2004.02.05.
(731) Gran Millers, Inc., Eden, Prairie, Minnesota 55344 (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 03325 (220) 2009.11.16.
(731) Vedoris Kft., Dorog (HU)

(541) VEDORIS
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 03331 (220) 2009.11.16.
(731) Ec-Pec Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Tamás ügyvéd, Budapest

(541) Lépésrõl lépésre alternatív pedagógiai program
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 03336 (220) 2009.11.17.
(731) CEI Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) Boros Krisztina, Szombathely

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, követelésbehajtási ügynökségek.

(210) M 09 03337 (220) 2009.11.17.
(731) KERINGATLAN Kereskedelmi Ingatlanfejlesztõ és Kezelõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
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vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(210) M 09 03343 (220) 2009.11.17.
(731) Julius-K9 Szolgáltató és Kereskedelmi BT,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) K-9
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; hámok; pórázok
bõrbõl, szájkosarak, nyakörvek kutyáknak.

25 Ruházati cikkek; felsõruházat, pólók; kéz- és lábszárvédõk,
védõruházat.

28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; kö-
nyökvédõk, térdvédõk, védõtömések, sípcsontvédõk, kesztyûk
(sporttartozékok); eszközök kutyával való gyakorláshoz.

(210) M 09 03344 (220) 2009.11.17.
(731) Julius-K9 Szolgáltató és Kereskedelmi BT,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Pataki Norbert András, Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) K9
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; hámok; pórázok
bõrbõl, szájkosarak, nyakörvek kutyáknak.

25 Ruházati cikkek; felsõruházat, pólók; kéz- és lábszárvédõk,
védõruházat.

28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; kö-
nyökvédõk, térdvédõk, védõtömések, sípcsontvédõk, kesztyûk
(sporttartozékok); eszközök kutyával való gyakorláshoz.

(210) M 09 03345 (220) 2009.11.17.
(731) dr. Ujfalussy Kristóf, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; gazdasági elõrejel-
zések; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése; informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; on-line
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmá-
nyok; piackutatás; sajtófigyelés; üzleti felvilágosítás, tájékozta-
tás; üzleti információk.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyv-
kiadás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthe-
tõk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szer-
vezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek kiadása.

45 Jogi kutatás, jogi szolgáltatások.

(210) M 09 03346 (220) 2009.11.17.
(731) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(541) SZERENCSI DOKTOR
(511) 30 Csokoládéféleségek; csokoládétermékek; táblás csokoládé-

termékek; édességek; kekszek; ostyák; cukorkák.

(210) M 09 03347 (220) 2009.11.17.
(731) Beta Web Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel kapcsolatos, szórakoztatással és inter-
aktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése;online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.

38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás- tartalomszolgáltatás; elektronikus hir-
detõtábla-szolgáltatás.

42 Adattárolás, adatbázis- szolgáltatás, adatkezelés, adatfel-
dolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hoz-
záférés biztosítása elektronikus eszközön, elektronikus hálóza-
ton, interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továb-
bítása – tartalomszolgáltatás – terjesztése interneten keresztül;
adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elekt-
ronikus médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások
számára.

(210) M 09 03350 (220) 2009.11.17.
(731) EGON SCHANZA, Unterpremstätten (AT)

(546)

(511) 1 Ragasztóanyagok kézmûipari és ipari célokra, ragasztások
szétválasztására szolgáló termékek, ragasztókészítmények sebé-
szeti kötszerekhez, ragasztóanyag gumiabroncsokhoz, ragasztó-
anyagok törött tárgyak javításához, ragasztók falicsempéhez, ra-
gasztók plakátokhoz , ragasztószerek (apperturák), szilicon (szilí-
cium), szilikonok tisztítószerek a termelési eljárás során való
felhasználásra.

2 Fabevonók (festékek), fafestékek (híg), fakonzerváló ola-
jok, fakonzerváló termékek falfestékek, fémek elhomályosodása
elleni készítmények, fémvédõ szerek, korroziógátló készítmé-
nyek, korroziógátló szalagok, védõbevonatok jármûalvázakhoz.

3 Bõrfehérítõ termékek, fehérítõ (színtelenítõ) szerek kozme-
tikai használatra, festékeltávolító termékek, folttisztító szerek,
kazánkõ eltávolító szerek háztartási használatra, kréta tisztítására,
kristályszóda tisztítására, lakklemosó termékek, lefolyócsõ tisztí-
tó készítmények, lemosószerek, kozmetikai használatra, olajok
tisztítására, ragasztószerek álhajakhoz, ragasztószerek kozmeti-
kai használatra, ragasztószerek mûszempillákhoz, rozsdaeltávolí-
tó termékek, sminkeltávolító termékek, színezékeltávolító szerek,
tapétatisztító szerek, terpentinolaj (zsírtalanítószer) tisztítósze-
rek, üvegtisztító folyadékok, autó szélvédõhöz, zsírtalanító sze-
rek (nem gyártás során használathoz).

4 Gázolaj, dízelolaj, ipari olaj, kenõanyagok, kenõolaj, kenõ-
zsír, motorolaj, nem vegyi adalékanyagok motor üzemanyagok-
hoz.

(210) M 09 03353 (220) 2009.11.18.
(731) Gilda Max Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. számú Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 03354 (220) 2009.11.18.
(731) Gilda Max Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. számú Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 09 03358 (220) 2009.11.18.
(731) Alföldi Garabonciás Kft., Izsák (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 09 03363 (220) 2009.11.17.
(731) Eszem-Iszom Betéti Társaság, Budapest (HU)

(541) eszem-iszom
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 03371 (220) 2009.11.19.
(731) Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cuyahoga Falls, Ohio (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Fenol hab virágok rendezésére és eladására tömbökben, la-
pokban, mûanyag alapú mûanyag tartókban, mûanyagon, masén
vagy uretán alapon megtámasztásra és/vagy víz tárolására és le-
hetnek mûanyaggal beburkolva vagy nem a nedvesség tartására
csokortartókban csíptetõkben és vázákban; urethán hab tömbök-
ben, lapokban és elõre kivágott és elõre megformált alakokban.

(210) M 09 03372 (220) 2009.11.19.
(731) Gálos Ádám, Sopron (HU);

Kiss Sándor, Budapest (HU);
Dorogi Péter, Balatonszárszó (HU);
Nádasdi János, Budapest (HU)

(541) KISTEHÉN ZENEKAR
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,

másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 03387 (220) 2009.11.20.
(731) MyFilm Filmprodukciós Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kollár Edit, Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 03391 (220) 2009.11.20.
(731) Carni Aqua Kft., Dunakeszi (HU)

(541) CARNI AQUA
(511) 32 Forrásvíz alapú, alkoholmentes, L-karnitin hozzáadásával

készített fitness ital.

(210) M 09 03392 (220) 2009.11.23.
(731) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; dokumentáció (reklám) rendezése; ex-
port-import ügynökségek; fénymásolással történõ reprodukció;
hirdetés; hirdetõügynökségek; kereskedelmi információs ügy-
nökségek; kölcsönzése (hirdetõtáblák); kölcsönzése (reklám-
anyagok); közönségszolgálat; piackutatások; plakáthirdetések;
reklám(rádiós); reklám(televíziós); reklámanyagok kölcsönzése;
reklámújság; szakértõi véleménynyújtás ügyletekben; tanácsadó
szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben; tájékoztatá-
sok (ügyletekkel kapcsolatos); terjesztése (áruminták); terjesztése
(reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták); üzletvezetésben kisegítés; üzletvezetéshez tanácsadó
szolgáltatás.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; bérlés(garázs); bérlés(raktár); bérlés (parkolóhely); bútor-
szállítás; gépkocsival történõ szállítás; ingóságok költöztetése;
jármûkölcsönzés; kirakodás; kölcsönzés (gépkocsi); költöztetés;
raktárbérlés; raktározás; szállítás (áru); szállítás (érték); szállító-,
fuvarszolgálat szervezése (kirándulások); taxiszolgálat; teher-
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szállítás; turistalátogatások; turistaügynökségek (kivéve szállo-
da- és panziófoglalást); utaskísérés; utasszállítás.

42 Taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó fuvarszervezõ tevékenysé-
gek, diszpécserszolgáltatás.

(210) M 09 03397 (220) 2009.11.23.
(731) SCHOCO BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kft.,

Pápa (HU)
(740) dr. Hunyadfalvi Balázs, Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

(554)

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

(210) M 09 03400 (220) 2009.11.23.
(731) Pelsõczi József, Kecskemét (HU);

Rohánszky Mihály, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 09 03401 (220) 2009.11.23.
(731) Zhang Yong Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Esernyõ, napernyõ, sátor.

25 Esõkabát, gumicsizma.

(210) M 09 03406 (220) 2009.11.23.
(731) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 09 03407 (220) 2009.11.23.
(731) Karbosan Zimpara Tasi Sanayi Anonim Sirketi, Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek, szövõszékek és ipari robotok fa, fém, üveg és mû-
anyag anyagok és ásványok megmunkálásához és formázásához;
motorral vezérelt szerszámok és szerszámgépek; élezõ és köszö-
rûkövek; csiszológépek; csiszolókorongok; vágótárcsák; köszö-
rûkorongok; gyémántkorongok; vágókorongok; élezõ gépek; fe-
nõkövek; vágógépek és szerelvények; hegesztõgépek és szerelvé-
nyek; gépek fém, fa és mûanyag megmunkálásához; nem szõtt
csiszolóanyagok; csiszolóvásznak;csiszoló lamellás hengerek;
csiszoló lamellás korongok; fíbertárcsák.

8 Kéziszerszámok gépek, szerszámok és jármûvek javítására
az építészetben, mezõgazdaságban, kertészetben és erdészetben;
csiszolószalagok.

(210) M 09 03408 (220) 2009.11.23.
(731) Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BIOLOCK
(511) 6 Zárak, biztonsági zárak és zár termékek, beleértve a zárdo-

bozokat, zárhengereket, zárlemezeket, kulcsokat, nyerskulcsokat,
csavarokat, zárcsavarokat, ajtóreteszeket, bevésõzárakat, lakato-
kat, lakat falkötõvasakat, biztonsági láncokat, kulcsgyûrûket do-
bozokat, azonosító táblákat, tengelycsap zárokat, pótkocsi csatla-
koztató zárakat, behajózó konténer zárakat; páncélszekrények,
tartóvázak, ajtópántok és kilincsek; nem-elektromos ajtózárók;
ajtó és ablak sürgõsségi és pánik berendezései; a fent felsorolt ter-
mékek alkatrészei és tartozékai; lakatos által a zárak és kulcsok
készítésére és javítására alkalmazott eszközök; minden eddig fel-
sorolt termék, amely fémbõl vagy túlnyomórészt fémbõl készült;
kis méretû fémáruk; fémáruk épületekhez; minden a 6. osztályba
tartozó termék.

9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és zár
termékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek, elektromos zár-
lemezek, ajtómágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák, va-
lamint elektronikus vagy mágneses bejárati ellenõrzõ kártya leol-
vasók és programozható kártya leolvasók; zár programozó egysé-
gek, zárhengerek, kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya leolva-
sók; elektromechanikus és elektrohidraulikus ajtónyitó-, ajtózá-
ró- és ajtómûködtetõ berendezések; elektromos és elektromecha-
nikus ajtó- és ablak-vasalatok; elektronikus és mágneses érzéke-
lõk; jelzõ- és ellenõrzõ-készülékek és -berendezések, beleértve a
mozgásérzékelõket az épület bejáratánál, valamint egyéb ajtajai-
nál és/vagy a zárak használatát ellenõrzõ készülékeket és beren-
dezéseket; mágneses és elektronikus azonosító kártyák; mágneses
adathordozók és számítógép szoftverek; amelyek a 9. osztályba
tartoznak.

(210) M 09 03409 (220) 2009.11.23.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) a világ nõi szemmel
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

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

(210) M 09 03411 (220) 2009.11.23.
(731) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõ készült készítmények, kenyér, süteménytészták
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor;
só, mustár; ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.

(210) M 09 03416 (220) 2009.11.19.
(731) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõ készült készítmények, kenyér, süteménytészták
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor;
só, mustár; ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.

(210) M 09 03418 (220) 2009.11.24.
(731) Galambos Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 09 03419 (220) 2009.11.24.
(731) Liu Gang, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03430 (220) 2009.11.24.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) Dr. Asbóth – dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, dr. Krajnyák András ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 09 03445 (220) 2009.11.25.
(731) Wang Wenrong, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 09 03447 (220) 2009.11.25.
(731) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(740) Kiss Sára, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

(541) TRIMMA
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; polikarbonát gyanták; polibutilén-teref-
talát gyanták; polietilén-tereftalát gyanták; akrilnitril-butadién-
sztirol gyanták; fenol gyanták; poliészter gyanták; lauril gyanták;
poliuretán gyanták; polipropilén gyanták; cellulóz alapú gyanták;
kazein gyanták; feldolgozatlan mûanyagok; feldolgozatlan szin-
tetikus gyanták.

(210) M 09 03451 (220) 2009.11.25.
(731) MACRODA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

(546)
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(511) 35 Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek, au-
dio-videoberendezések, valamint telekommunikációs cikkek
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazásával, interne-
ten keresztül történõ vásárlásával kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 03453 (220) 2009.11.26.
(731) Computer Outlet Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számí-
tógépek; kézi számítógépek; személyi médialejátszók; mobiltele-
fonok; intelligens telefonok; digitális fényképezõgépek; szerve-
rek; számítógép hardver; számítógépes hálózati perifériaillesztõk
kapcsolók, vezeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kár-
tyák és eszközök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoft-
ver); félvezetõk; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; köz-
pontosított adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számí-
tógép lapalkatrészek; számítógép alaplapok; operációs rendsze-
rek számítógépekhez; processzorok (központi (rögzített) adatfel-
dolgozó egységek), számítógép-billentyûzetek, számítógép-me-
móriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprog-
ramok (rögzített) -szoftverek (rögzített); számítógépes grafika la-
pok; számítógép perifériák és számítógépekhez használt elektro-
nikus készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülé-
kek az összes fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiad-
ványok számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli
átvitel témában; digitális képfelvevõk; televíziók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógé-
pek, számítógép-alkatrészek, egyéb számítástechnikai cikkek és
azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereske-
delme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezé-
se, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsoló-
dó tanácsadás.

(210) M 09 03454 (220) 2009.11.26.
(731) H & H „ÖNÉRT” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Moravszki Mónika, Moravszki Mónika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 09 03466 (220) 2009.11.26.
(731) Creata.hu Kft., Szeged (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 03467 (220) 2009.11.27.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 03468 (220) 2009.11.27.
(731) Báthory Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; különösen természetes alapanyagú kozmetikai készítmé-
nyek dezodorok, potpourrik.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); különösen étrend-kiegészítõk, vitaminkészítmények, bal-
zsamok és kenõcsök, gyógynövények, gyógynövényt tartalmazó
készítmények, légfrissítõk.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz; különösen alkoholmentes italok, ször-
pök, gyógynövényt tartalmazó üdítõitalok.

(210) M 09 03470 (220) 2009.11.27.
(731) Gu Zhonglan, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 03476 (220) 2009.11.30.
(731) Agrosped Hungary Kft., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Horváth Péter, Veszprém

(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök.

31 Élõ állatok, takarmány, táplálék.

39 Szállítás, szállítással összefüggõ szolgáltatások, szállítmá-
nyozás, raktározás, ügynökség.

(210) M 09 03478 (220) 2009.11.30.
(731) Xing Yu Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03486 (220) 2009.11.30.
(731) SONORE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Solymár (HU)
(740) dr. D’Albini Andrea ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 03493 (220) 2009.12.01.
(731) Jitti Közlekedési Információ Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bohus László ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 03494 (220) 2009.12.01.
(731) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 03502 (220) 2009.12.01.
(731) Miskolci Likõrgyár Zrt., Miskolc (HU)

(546)

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

(210) M 09 03508 (220) 2009.12.02.
(731) Kõröstej Kft., Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(210) M 09 03509 (220) 2009.12.02.
(731) Travelcity.hu Utazási Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Utasszállítás; utazások szervezése; helyfoglalás szállítással
kapcsolatban.

(210) M 09 03510 (220) 2009.12.02.
(731) Magyarországi KRISNA-tudatú Hívõk Közössége,

Budapest (HU)
(740) dr. Sándor Róbert, Budapest

(541) GOVINDA
(511) 43 Állatpanziók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások;

étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban;
helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kanti-
nok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjas otthonok;
óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek
kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõle-
ges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgál-
tatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése;
táborhelyek hasznosítása;turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatá-
sai [szállásadás]; vendéglátóipar.

(210) M 09 03532 (220) 2009.12.03.
(731) NESsT Európa Esélyegyenlõség Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Ajakrúzsok, arckikészítõ púder, aromák (eszenciaolajok),
borotvaszappan, borotválkozás utáni arcszeszek, borotválkozó
készítmények, bõrfehérítõ termékek, bõrkonzerváló szerek (ke-
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nõcsök), dezodoráló szappanok, dezodorok személyes használat-
ra eszenciaolajok, fürdõsók nem gyógyászati használatra, füstölõ
készítmények (illatszerek), gyógyszappanok, illatos(ított) fa, il-
latszer készítmények, illatszerek, ionon (illatszergyártás), izza-
dásgátló szappan, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai készít-
mények fürdõkhöz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai kré-
mek, kölnivíz, mandulaszappan, mosdószappanok, piperecikkek,
potpurrik (illatszerek), samponok, szappanok.

4 Gyertyabelek, gyertyák, illatosított gyertyák karácsonyfá-
hoz, gyertyák (világítás), mécsesek, méhviasz, paraffin, viasz
világítási célra.

16 Albumok, borítékok (papíráruk), brosúrák, vékony fûzött
könyvek, ceruzák, cserélhetõ betétlapos(iratokra ráhúzható) fedõ-
lapok, csipeszes írótáblák, csomagolópapír, dobozok kartonból
vagy papírból, dossziék (papíráruk), fapép karton (papíráru), fa-
tartalmú papír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképtar-
tók, füzetek, íróeszközök, írókészletek (papíráruk), írószerek, le-
velezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal,
noteszok, nyomtatványok, palackokhoz csomagolóanyagok kar-
tonból vagy papírból, papíráruk, papírmasé, pecsétbélyegek, toll-
és ceruzatartók, asztali, tollak (irodai cikkek), tolltartók, üdvözlõ-
lapok/kártyák, zacskók csomagolásra papírból vagy mûanyagból.

29 Alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, dzsemek,
gyümölcskocsonya, zselé, gyümölcskonzervek, gyümölcsök tar-
tósított, gyümölcspép, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, lek-
vár, mazsola, sajtok, snackételek (gyümölcs alapú-), szárított
zöldségek, tej tejes italok, fõként tejet tartalmazó, tejtermékek,
zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek.

(210) M 09 03534 (220) 2009.12.03.
(731) Simon Klio, Budakeszi (HU)

(541) BARTHS
(511) 32 Sörök.

(210) M 09 03537 (220) 2009.12.04.
(731) Právics József, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Gyümölcskocsonya zselé; húsleves, erõleves; húsleves kon-
centrátumok; húsleveshez készítmények; leves készítmények; le-
vesek; szárított zöldségek; tejszínhab; tejszín; zöldséglevelek fõ-
zéshez; zöldségleves készítmények; zselatin étkezésre; zselék
étkezési.

30 Chow-chow [ízesítõszer], Chutney (fûszeres ízesítõszer);
fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; gyümölcskocsonya, zselé; íze-
sítõszerek; majonéz; pudingok; salátaöntetek; szószok, ízesítõ-
szerek, fûszeres mártások; vanília (ízesítõszer); vanilin (vanília-
pótló).

(210) M 09 03539 (220) 2009.12.04.
(731) Numizmatikai és Farelisztikai Kereskedelmi és Kiadói Bt.,

Budapest (HU)
(740) Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03540 (220) 2009.12.04.
(731) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokió (JP)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

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

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

(210) M 09 03544 (220) 2009.12.04.
(731) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,

Zsira (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális
tevékenység; élõ adások bemutatása, színházi produkciók, szóra-
koztatás.

(210) M 09 03551 (220) 2009.12.07.
(731) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 09 03562 (220) 2009.12.04.
(731) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 03593 (220) 2009.12.09.
(731) Zugligeti Szabadidõ Központ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kratochwill György ügyvéd, Budapest

M198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(546)

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

33 Alkoholtartalmú italok.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03595 (220) 2009.12.09.
(731) Elek Tibor, Budapest (HU)

(541) ELEKTIBOR
(511) 35 Eladási propaganda mások számára; outsourcing szolgálta-

tások (üzleti segítségnyújtás).

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(210) M 09 03599 (220) 2009.12.09.
(731) WlaSa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Bimbó Róbert, Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Eladási propaganda mások számára; kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése.

36 Irodák (ingatlanok) bérlete.

43 Hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék, sát-
rak kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk köl-
csönzése.

(210) M 09 03600 (220) 2009.12.09.
(731) Petrus Krisztina, Mende (HU)

(541) EBUGATTA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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

(210) M 09 03605 (220) 2009.12.10.
(731) Horváth Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedel-
mi célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; információ és tanácsadás fogyasztók-
nak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiál-
lítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szer-
vezése.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása.

(210) M 09 03606 (220) 2009.12.10.
(731) International Fashion Design Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Radics Istvánné, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõ, kalap.

(210) M 09 03616 (220) 2009.12.11.
(731) Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) PAUK Ügyvédi Iroda, dr. Pauk Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Haraszthy Vallejo Pincészet – VIRTUOSO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 03617 (220) 2009.12.11.
(731) Theliveteacher.com Kft., Budapest (HU)
(740) Világi-Hajdu Ügyvédi Iroda, dr. Hajdu Krisztina ügyvéd,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 03620 (220) 2009.12.11.
(731) Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03627 (220) 2009.12.14.
(731) Liu Gang, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 03630 (220) 2009.12.14.
(731) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) NOVACIDOL
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények; fertõtlenítõk; féregirtó ké-

szítmények.
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(210) M 09 03643 (220) 2009.12.12.
(731) Speciál-Mobil Kft., Nyíregyháza (HU)

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

(210) M 09 03650 (220) 2009.12.15.
(731) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 09 03664 (220) 2009.12.15.
(731) Hairclub Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Tahitótfalu

(546)

(511) 41 Oktatás.
44 Fodrászszalonok, szépségszalonok.

(210) M 09 03669 (220) 2009.12.16.
(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,

Los Angeles (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) FOX MEDIA SERVICES
(511) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök

útján letölthetõ csengõhangok, grafikák, háttérképek és zene;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ mozgóképek, televíziós programok és audiovizuális tartalom;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ audio és videó felvételek; számítógépes keresõmotor szoftver;
számítógépes képernyõvédõ szoftver; mozgókép filmet és televí-
ziós szórakoztatást tartalmazó mûsoros videoszalagok, DVD-k és
CD-k.
16 Magazinok, poszterek; levelezõlapok; cserélhetõ betétlapos
irattartók; noteszok; iratgyûjtõk; jegyzettömbök; üres naplófüze-
tek; emlékeztetõ jegyzettömbök; címjegyzékek; elõjegyzési nap-

tárak; könyvborítók; öntapadó címkék; matricák; matrica albu-
mok; asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzõk; gyûjtögetõs
kártyák; fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fény-
képek; üdvözlõ kártyák; könyvek; képregények; humoros köny-
vek; tollak és ceruzák.

35 Reklámozás, promóciós és marketing szolgáltatások.

38 Televíziós közvetítési szolgáltatások; rádiós közvetítési
szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen
hang, audio, vizuális képek és adat átviteli szolgáltatások tele-
kommunikációs hálózatok, vezetéknélküli kommunikációs háló-
zatok, internet információszolgáltató hálózatok és adathálózatok
segítségével; audio- és videó anyagok sugárzása az interneten;
on-line eszközök biztosítása valós idejû kapcsolathoz más számí-
tógép felhasználókkal; podcasting szolgáltatások; webcasting
szolgáltatások.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális
szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós program jelle-
gû szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása inter-
neten keresztül a televíziózás, mozgókép filmes és videós szóra-
koztatás területén; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezete-
sen mások szöveges és grafikai munkáinak publikációja on-line,
amely a legkülönfélébb anyagokat tartalmazza; televíziós, moz-
gókép filmes és videós szórakoztatás nyújtása vezeték nélküli
kommunikációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások,
nevezetesen on-line számítógépes játékok nyújtása; online újsá-
gok, nevezetesen személyes információkat és véleményeket tar-
talmazó blogok; szórakoztató és kulturális események szervezé-
se; mérkõzés, verseny és játék jellegû szórakoztatás.

(210) M 09 03675 (220) 2009.12.16.
(731) Nippon Soda Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DON-Q
(511) 5 Gombaölõk mezõgazdasági és kertészeti használatra.

(210) M 09 03684 (220) 2009.12.17.
(731) Sunsweet Growers Inc., Yuba City, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Szárított gyümölcs (dried fruit).

30 Csokoládés szilva (choccolate covered prunes).

32 Gyümölcslevek (juice).

(210) M 09 03685 (220) 2009.12.17.
(731) PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MAX IT WITH YOUR MATES
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 03686 (220) 2009.12.17.
(731) PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest
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(541) MAX IT TO THE MAX
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 03687 (220) 2009.12.17.
(731) PepsiCo Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MAXIMUM KICK NO SUGAR
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 03691 (220) 2009.12.18.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NICKELODEON V MINT VIKTÓRIA
(511) 18 Esernyõk, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák,

kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák, ruhatartó zsá-
kok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger
alakú táskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színhá-
zi jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõ sortok, fülvédõk, sálak, pizsa-
mák nadrágok, ingek, melegítõ felsõk, síruhák, hosszúnadrágok,
napellenzõk, nadrátartók, garbók, alsóruházat, mellények, mele-
gítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok; akciófigurák és
ehhez tartozékok, CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló video-
játék gépek, egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló hangki-
menet gépek táblajátékok; spotcikkek, nevezetesen golfütõk, ba-
seball labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseball-
ütõk; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látvá-
nyosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális szolgáltatások,
úgy mint rádió- és televízió mûsorok készítése; filmgyártás és élõ-
mûsoros szolgáltatás; animációs filmek, televíziós programok ké-
szítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás, úgy mint élõ szórakoztató mûsorok
és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és idõszakos kiadások;
információszolgáltatás különbözõ felhasználóknak a világhálón
az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmû-
sorok, zenei mûsorok és videós díjátadó mûsorok; vígjátékok, já-
tékmûsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételrõl
történõ közvetítése, élõ koncertek; televíziós hírmûsorok; tehet-
ségkutató vetélkedõk valamint zenei és televíziós díjátadó esemé-
nyek szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató
bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcso-
latos információszolgáltatás a világhálón keresztül.

(210) M 09 03692 (220) 2009.12.18.
(731) OPTIGÉP KFT, Békés (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) OptiCorn
(511) 7 Gépek és nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök,

különösen kukorica betakarító adapter.

(210) M 09 03693 (220) 2009.12.18.
(731) OPTIGÉP KFT, Békés (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) PSM
(511) 7 Gépek és nem kézi mûködtetésû eszközök, különösen nap-

raforgó betakarító adapter szárzúzóval.

(210) M 09 03694 (220) 2009.12.18.
(731) OPTIGÉP KFT, Békés (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) OPTIGÉP Kft.
(511) 7 Gépek és nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök.

(210) M 09 03695 (220) 2009.12.18.
(731) OPTIGÉP KFT, Békés (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) OptiSun
(511) 7 Gépek és nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök,

különösen napraforgó betakarító adapter.

(210) M 09 03696 (220) 2009.12.18.
(731) Sima Trade Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 03709 (220) 2009.12.21.
(731) Horváth József, Fertõrákos (HU)
(740) dr. Fehér Tibor, Budapest

(541) Ráspi
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); ánizslikõr,

anis; ánizslikõr, anisette; alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a
sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek
szeszesitalok; emésztést elõsegítõ italok [tömény italok és likõ-
rök]; gin; gyomorkeserû [bitter] italok; gyümölcskivonatok, alko-
holos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok rizspálinka;
rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; állatpanzi-
ók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; étter-
mek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szál-
lodákban; hordozható épületek bérlete kávéházak; motelek;
nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók;
rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás-
hely lefoglalása (idõleges-); szállásügynökségek [szállodák, pan-
ziók]; szállodai szolgáltatások; székek asztalok, asztalterítõk,
üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak;
üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

(210) M 09 03710 (220) 2009.12.21.
(731) Target Kraszi Borászati Kft., Somlószõlõs (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03736 (220) 2009.12.22.
(731) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi Iroda,

Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.

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

32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

(210) M 09 03737 (220) 2009.12.22.
(731) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi Iroda,

Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.

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

32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

(210) M 09 03738 (220) 2009.12.22.
(731) Update Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi Iroda,

Göd

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és
zsírok.

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

32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

(210) M 09 03743 (220) 2009.12.22.
(731) Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Irodák, Budapest

(546)

(511) 4 Brikett, tûzifa, pellet.

20 Raklap.

(210) M 09 03764 (220) 2009.12.30.
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI MAX IT
(511) 32 Ásvány- és szénsavval dúsított vizek és más alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és más készít-
mények italok készítéséhez.

(210) M 09 03765 (220) 2009.12.31.
(731) JuvaPharma Kft., Káva (HU)

(546)

(511) 30 Fûszerek, tea, tea alapú italok.

(210) M 09 03766 (220) 2009.12.31.
(731) JuvaPharma Kft., Káva (HU)

(546)
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(511) 5 Gyógynövények, gyógyteák, ásványi étrend-kiegészítõk,
vitamin-készítmények, gyógyszerek humángyógyászati célokra,
gyógyszerészeti készítmények, tápanyag adalékok gyógyászati
használatra.

30 Fûszerek, tea, tea alapú italok.

(210) M 09 03767 (220) 2009.12.31.
(731) Quickwin Consulting Kft., Budapest (HU)

(541) QUICKWIN
(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások mások számára; eladási propagan-

da mások számára; fénymásolás; gazdasági elõrejelzések; gépírá-
si szolgáltatások; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak ké-
szítése; import-export ügynökség; információ és tanácsadás fo-
gyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügy-
nökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; konzultáció
személyzeti kérdésekben; költöztetõ szolgálat vállalkozások szá-
mára; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény ku-
tatás; kutatások ügyfelekkel kapcsolatban; munkaerõ-toborzás;
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsour-
cing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; állásközvetítõ irodák; ár-
összevetési szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kom-
munikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták ter-
jesztése; árverés; önköltség-elemzés; reklámozás; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetõ ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereske-
delmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletve-
zetéshez; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelés, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szö-
vegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; telefonos üzenetközvetí-
tés [telefonon el nem érhetõ személyeknek]; titkársági szolgálta-
tások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágo-
sítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadó-
mûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;
üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési konzultáció; üzletve-
zetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézé-
se.

41 Akadémiák, alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása;
digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok
on-line kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; fényképészet; fordítói szolgáltatások; fotóriportok ké-
szítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; gyakorlati képzés;
hangfelvételek kölcsönzése; interaktív oktatótevékenység; kép-
zés, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenci-
ák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebo-
nyolítása; konzultációk levezetése, szervezése; könyvkiadás; le-
író szolgálat; levelezõ tanfolyamok; módszer eredményeinek
publikálása; módszertani füzet megjelenítése; mozgókönyvtári
szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek kiadása; oktatás; okta-
tási célú segédanyagok készítése; oktatási tárgyú információk;
oktatási vizsgáztatás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
nem letölthetõk; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; on-li-
ne elérhetõ elektronikus tananyagok megjelenítése; on-line játé-
kok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízió
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szabadidõs szol-
gáltatások; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú -); szórakoztatás; szövegek leírása, nem reklámcélú szö-
vegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tor-

natanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréning;
versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedõk
szervezése és lebonyolítása; videofelvevõ készülékek kölcsönzé-
se; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; zene összeál-
lítása; zenekarok szolgáltatásai.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; belsõépítészet; csomagolástervezési
szolgáltatások; divattervezés; energiatakarékossági tanácsadás;
grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hálózati kiszolgálók
[web szerverek] bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
ipari formatervezés; kutatás és fejlesztés mások részére; kutató-
motorok biztosítása az internethez; mechanikai kutatás; minõ-
ség-ellenõrzés; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység;
mûszaki tervtanulmányok készítése; stíldíszítés [ipari formater-
vezés]; szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban;
számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógép programok installációja; számítógép programok sok-
szorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép vírusvé-
delmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése; számítógépes ada-
tok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számító-
gépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoft-
ver fenntartása; textilek tesztelése; web oldalak alkotása és fenn-
tartása mások számára.

(210) M 10 00040 (220) 2010.01.11.
(731) Crown Worldwide Holdings Limited, Hong Kong (CN)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

dr. Sasvári Gabriella, Budapest

(546)

(511) 16 Karton; papírdobozok; palackok burkolására karton vagy
papír; bevonó fólia; újrahasznosított cellulóz göngyöleg lapok;
viszkóz beburkoló lapok; zacskók, borítékok, papír- vagy mû-
anyag tasakok; göngyölegek; borító papírok; minden, ami a 16.
osztályba tartozik.

(210) M 10 00041 (220) 2010.01.11.
(731) Crown Worldwide Holdings Limited, Hong Kong (CN)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

dr. Sasvári Gabriella, Budapest

(541) CROWN WORLDWIDE
(511) 16 Karton; papírdobozok; palackok burkolására karton vagy

papír; bevonó fólia; újrahasznosított cellulóz göngyöleg lapok;
viszkóz beburkoló lapok; zacskók, borítékok, papír- vagy mû-
anyag tasakok; göngyölegek; borító papírok; minden, ami a 16.
osztályba tartozik.

(210) M 10 00274 (220) 2010.02.02.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00275 (220) 2010.02.02.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) GILIPAR
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 10 00276 (220) 2010.02.02.

(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

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

(210) M 10 00278 (220) 2010.02.02.

(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

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

A rovat 300 db közlést tartalmaz.
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(111) 199.657 (151) 2010.03.16.
(210) M 10 00238 (220) 2010.01.29.
(732) Pincési Endre, Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SCADOLINI
(511) 9 Szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, napszemüvegek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; esernyõk, napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.724 (151) 2010.03.16.
(210) M 09 03596 (220) 2009.12.09.
(732) Esti Reklám Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-

õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására átalakítására,tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

38 Távközlés.

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

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.657, 199.724
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(111) 198.691 (151) 2009.12.22.
(210) M 09 00425 (220) 2009.02.17.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(541) IMMUNOBEE
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(111) 198.692 (151) 2009.12.22.
(210) M 09 00426 (220) 2009.02.17.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(541) ORGANIT
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(111) 198.815 (151) 2009.11.02.
(210) M 09 00555 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

(546)

(511) 1 Adalékanyagok benzin finomításához; vegyi adalékok for-
gácsolókeverékekhez; keverékek forgácsoláshoz; desztillált víz;
mûtrágya; salétromsav; emulgeálószerek; etán; etilalkohol; eti-
lén-, dietilén-éter; fenol ipari használatra; vegyi adalékok üzem-
anyagokhoz; folyadékok hidraulikai rendszerekhez; vegyszerek
ipari használatra; termékek öntvények leválasztásához; termékek
fémek hõkezeléséhez; vegyi adalékok forgácsolóoldatokhoz; ve-
gyi adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; vegyi reagen-
sek, melyek nem tartoznak az orvosi és állatgyógyászati reagen-
sek közé; fékfolyadék; lakkhígítók; zsírdiszpergálók; zsírfehérítõ
szerek; metán; tûzoltószer-keverékek; vegyi termékek belsõ égé-
sû motorok hengerében elõforduló lerakódások eltávolítására
(motor-korommentesítõ anyagok); ásványolaj-diszpergálók; ter-
mékek adhézió ellen; zsírtalanítóanyagok gyártási folyamatok-
hoz, ipari zsírtalanítók; lágyítók ipari használatra; oldószerek lak-
kokhoz; vegyi adalékanyagok forgácsolóoldatokhoz; oldatok for-
gácsolás könnyítésére; anyagok gõzkondenzáció megelõzéséhez;
aeroszoleltávolító gáz; földgáz ipari használatra; olajok tisztító-
szerekhez; víztisztító szerek; kopogásgátló anyagok belsõ égésû
motorokhoz; fagyásgátlók; pétisó; salétromsav és sói; kén; kén-
sav; üzemanyag-konzerváló anyagok; folyadékok automata haj-
táshoz (hidraulikus tengelykapcsolókhoz); folyadékok hidrauli-
kus folyamatokhoz; szervokormány-folyadékok; toluol; olajszét-
választó termékek; termékek diszpergáló olajokhoz; hidrogén;
viaszkok fehérítésére fehérítõszerek, réz.
2 Korróziógátló szerek; bitumenes lakkok; festékek, festék-
patronok; rozsdagátló szerek; korróziógátló anyagok, korrózióvé-
delem rendszerek és berendezések mûködésének megkönnyítésé-
hez; termékek fémek védelmére; korrózióvédett szalag; rozsda-
gátló olajok; rozsdavédelem.
3 Üvegtisztító folyadékok.
4 Benzin üzemanyagok; benzol; gázolaj; dízel üzemanyagok;
nem kémiai adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; üzem-
anyagok; ipari olajok; ipari zsírok; kerozin; koksz; xilol; nehéz
olajok (folyékony üzemanyagok); nehéz olajok; ásványolajok;
olajok, kõolaj vagy finomított kõolaj; nyersolaj; petróleum zsela-
tin ipari használatra; kenõanyagok fegyverekhez; oldószerek; pa-

rafin; petroléterek; földgáz világításhoz; alacsony fûtõértékû
földgáz; szénhidrogéngázok; szilárd tüzelõanyag, gázkeverékek;
gáz hajtóanyagok, gáz üzemanyagok (keverékek) kenõzsírok; ke-
nõanyagok; kenõolajok; fényezõ zsírok; fényezõ anyagok, fénye-
zõ gázok; fényezõviaszk; zsírok gépszíjakhoz, kikészítõszerek
bõrökhöz; növényi olajok ipari célokra; olajok vágó és forgácso-
lószerszámok kenéséhez és hûtéséhez, folyékony motorüzem-
anyagok; olajok szerkezetekhez; motorolajok; formaleválasztó
olaj; viaszk; viaszk ipari célra.

5 Biocidek; termálvizek, petróleumzselé orvosi használatra.

19 Aszfalt; bitumen; gyanta (kátrány, szurok); nem fémbõl ké-
szült vízvezetékcsövek; nem fém csövek, préselvények, idomok.

35 Termékköltség-kalkuláció készítése; gépírási szolgáltatá-
sok; piackutatás; kirakatrendezés; kiállítások szervezése promó-
ciós és kereskedelmi céllal; hirdetési felületek kölcsönzése; köz-
vélemény-kutatás (kérdõíves); központi adatgyûjtés; kereskedel-
mi ügyletek, élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis-
és nagykereskedelme és beszerzés ezen kereskedelmi egységek
részére; hirdetés; kereskedelmi promóció; üzleti levelezés; értesí-
tések, levelezések üzleti ügyletekhez; nyomtatott hirdetések; szö-
vegszerkesztés; PR-tevékenység; hirdetésterjesztés; promóciós
hirdetések; csoportos foglalkozások, továbbképzések rendezése
és szervezése; üzleti szervezés és tanácsadás; assisztencia keres-
kedelmi és ipari vállalatok részére; üzleti szervezés és vezetõi
konzultáció; fénymásolás; kereskedelmi promóciók és bemutató
harmadik személy részére; piackutatás marketing részére; könyv-
vizsgálás, folyószámlakontroll; hirdetési anyagok terjesztése
(röpiratok, katalógusok, publikációk és minták); minták terjeszté-
se; hirdetési anyagok terjesztése (brosúrák, dokumentációk, pub-
likációk; hirdetésterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió-
hirdetések; tv-hirdetések; hirdetési anyagok szervezése; DM le-
velek; hirdetési anyagok kölcsönzése; hirdetési anyagok szállítá-
sa; hirdetõanyagok szállítása; hirdetési anyagok szervezése; hir-
detések levél útján; kiállítások szervezése hirdetési és kereskedel-
mi célokra; professzionális és kereskedelmi hirdetések; statiszti-
kák összeállítása; professzionális kereskedelmi ügyletek; admi-
nisztrációs ügyletek; piacfeltárás, elemzés; élelmiszer-ipari és
nem élelmiszer-ipari termékek exportja és importja kivéve fegy-
verek, lõszerek, harcászati eszközök, mérgek és felszerelések
civilek védelemre és védekezésre; kiállítási felület biztosítása.

36 Okirat-ellenõrzés; hitelkártya-szolgáltatás; tõzsdei ügyletek
(a piaci spekulációs érték hivatalos kimutatása az árfolyamokról);
tanácsadás pénzügyi területeken; pénzügyi analizálás; pénzügyi
értesítés, pénzügyi becslések (biztosításokhoz, bankokhoz, ingat-
lanokhoz); pénzügyi ügyletek (átutalások); pénzügyi szervezés;
pénzügyi szolgáltatások; fiskális becslések; alapok (pénzügyi)
létrehozása; apartman bérlése; irodák, ingatlanok bérlése; privát
ingatlanok bérlése; utalványok kibocsátása; biztosítékok; kölcsö-
nök nyújtása; hitelkártya-kibocsátás; kárrendezés; ingatlanlízing;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek szervezése; biztosítási
ügyletek elõre nem látható eseményekkel kapcsolatban; elektro-
nikus átutalás pénzügyi alapokba; biztosítások; biztosítási értesí-
tés; biztosítási hirdetések; életbiztosítási szolgáltatások matema-
tikai eszközökkel; tõkeberuházás; részletfizetési szolgáltatás;
biztonságos megtakarítások szolgáltatása; értékmegõrzõ megta-
karítások; pénzügyi szponzori tevékenység; tõzsdei közvetítõi te-
vékenység; ingatlanügyletek, biztosítási ügyletek; esetleges kint-
lévõségek felvásárlása, kompenzációs ügyletek, faktorálás; ingat-
lanügyletek szerzõdésbõl vagy egyéb kötelezettségbõl; karitatív
tevékenységek, jótékony célú gyûjtések; beruházás alapok; va-
gyonigazgatás; ingatlanépítés szervezése; valutaváltás, valuta-
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ügyletek; kölcsönös alapon nyújtott szolgáltatások; kölcsönök
folyósítása; kiállítási helyek szervezése.

37 Segélynyújtás meghibásodott jármûveknek (javítás); jármû-
mosás; felügyelet konstrukciós munkákhoz; csõrendszerek szere-
lése és karbantartása; autómosás; jármûvek kenése; autószervi-
zek; alkotóelemek és szerszámok kölcsönzése; jármûkarbantartás
és javítás; javítási szolgáltatások eredeti állapot eléréséhez, javí-
tással kapcsolatos szolgáltatások; jármûtisztítás; jármû karbantar-
tás; jármûfényezés; segélynyújtás meghibásodott jármûveknek
(javítás); jármûvek korrózióvédelme; vulkanizáció és gumijaví-
tás; szegecselés; kerékcsere; tömítõolajokhoz kapcsolódó szol-
gáltatások; olajszint-ellenõrzés.

39 Termék címkézés; szállítás hajón; szállítás csõvezetéken;
kereskedelem (vízi szállítás); vízellátás; autókölcsönzés; raktáro-
zás; szállítás, áruelosztás; szállítás (kereskedelmi terjesztés); ki-
rakodás; termékek nemzetközi szállítása vízen, vasúton és köz-
úton, folyami és tengeri közlekedés; termékcsomagolás; fuvaro-
zás; tranzit, szállítmányozás, termékcsomagolás és tárolás; szállí-
tás teherjármûvekkel és tartálykocsikkal; kereskedelmi termékek
raktározása.

40 Tisztítás; fotófilmek elõhívása, kidolgozása; fotózás (fotók
nyomtatása); ofszetnyomtatás; hulladékkezelés, ömlesztett hulla-
dék és folyékony hulladékok összepréselése; hulladékégetés; hul-
ladék feldarabolása.

42 Laboratóriumi elemzések; címketervezés; elemzések készí-
tése petróleumforrások elõnyeire vonatkozólag; elemzések kész-
tése számítógépes rendszerekkel; vegyi elemzések; szerzõi jogi
szabályok; adatbázis létrehozása; grafikai rajzolószolgáltatások;
címketervezés; földrajzi helyek kutatás; földrajzi terület felméré-
se (földmérés) szakvélemény földméréshez, felméréshez; részle-
tes és egyszerûsített bányászati munkák szárazföldi vagy tengeri
technikával -grafikus design tervezés; formatervezési minta ter-
vezés; ipari összeállítás (számítógépes); mérnöki rajzok és mun-
kák; mérnöki szakvélemények készítése; szabadalmaztatás;
anyagok tesztelése; bakteriológiai kutatás; jogi kutatás; tengeri
kutatás; geológiai kutatás és feltárás; új termékek kutatása és fej-
lesztés harmadik személyek részére olajkútkutatás; kémiai, kuta-
tások; komputerkölcsönzés; személyes tanulmányok készítése;
vegyi kutatás; vegyészeti szolgáltatások; minõség-ellenõrzés;
petróleumkutak ellenõrzése; iparjogvédelmi jogok licencbe adá-
sa, átruházása; petróleum felkutatás; elemzések készítése petróle-
umforrások felhasználására; professzionális becslések, szakvéle-
mények készítése a petróleumforrásokkal kapcsolatban; kompu-
ter-karbantartás; programszerkesztés számítógépes programok
létrehozása, számítógépes programok modernizációja, frissítése;
számítógépes programok, technikai projektek (tervek) tanulmá-
nyozása; gyártási rendszer tervezése felszínen és felszín alatt,
szárazföldön és tengeren; iparjogvédelmi területen segítség nyúj-
tása; számítógépes segítségnyújtás; környezetvédelemmel kap-
csolatos segítségnyújtás; olajkutak ellenõrzése; belsõépítészet;
szakértõi vélemények készítése, mérnöki munkák; földmérés.

43 Hotelszolgáltatás; tárgyalótermek bérbeadása; campingek
használata; kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások nyáron; ön-
kiszolgálók; szállásadás (hotelek, panziók).

(111) 199.229 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01341 (220) 2009.05.06.
(732) Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) PLIGHT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 199.252 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01668 (220) 2009.06.09.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing te-
vékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb glo-
bális számítógépes hálózatokon keresztül történõ reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 199.292 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01607 (220) 2009.06.02.
(732) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.295 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01405 (220) 2009.05.12.
(732) Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(111) 199.298 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01692 (220) 2009.06.12.
(732) Hadászi Kft., Debrecen (HU)
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(546)

(511) 30 Rizs.

(111) 199.304 (151) 2010.01.04.
(210) M 08 03546 (220) 2008.11.14.
(732) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó bo-
rok.

(111) 199.305 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 00874 (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)

(511) 5 Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(111) 199.306 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01304 (220) 2009.05.04.
(732) Anik Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.307 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01498 (220) 2009.05.20.
(732) Sun System Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) CSOKICSÕ
(511) 10 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi

célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és reflek-
torok.
11 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem or-
vosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és
reflektorok.

(111) 199.308 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01505 (220) 2009.05.21.
(732) Senoble Holding Sas, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tej-
termékek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; jég; méz,
melaszszirup.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 199.310 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01512 (220) 2009.05.21.
(732) Aimsbury Investments L.t.d., Victoria, Mahe 025611 (SC)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 199.311 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01516 (220) 2009.05.22.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) PGT-PITON GUARD TECHNOLOGY
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.350 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01585 (220) 2009.05.28.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) FLORIOL TRIO
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étke-
zési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 199.351 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01783 (220) 2009.06.18.
(732) CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztriáció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.353 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01586 (220) 2009.05.28.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étke-
zési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 199.354 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01991 (220) 2009.07.07.
(732) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC TRAINING CENTER HUNGARY
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 199.355 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01990 (220) 2009.07.07.
(732) Hagemann László, Budapest (HU)

(541) NAUTIC.HU
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenység.

(111) 199.356 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01793 (220) 2009.06.19.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

38 Távközlés.

(111) 199.358 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 02186 (220) 2009.07.23.
(732) British American Tobacco Italia S.p.A., Roma (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák,
dohányzási cikkek.

(111) 199.359 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01590 (220) 2009.05.29.
(732) Varga Attila, Szentgotthárd (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

43 Vendéglátás (pizzéria).

(111) 199.360 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01591 (220) 2009.05.29.
(732) Severinus Vagyonkezelõ és Eü-i. Szolgáltató Kft.,

Veszprém (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(111) 199.370 (151) 2010.01.11.
(210) M 08 01421 (220) 2008.04.24.
(732) Natur Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest

(541) NATUR PLASMA
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(111) 199.380 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01863 (220) 2009.06.26.
(732) PHARMAFORTE Kft., Budapest (HU)

(541) CRAN-C
(511) 5 Gyümölcskivonat tartalmú táplálékkiegészítõ készítmény.

(111) 199.381 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01773 (220) 2009.06.18.
(732) Szamosközi Antal, Szentes (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kézimunka alap gyártás, reproduk-
ció gyártás saját festmények alapján.

24 Textíliák és textiláruk.

26 Hímzések.

(111) 199.382 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01771 (220) 2009.06.18.
(732) Pál Rita, Budapest (HU)

(541) ARANYBABA
(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) 199.383 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01149 (220) 2009.04.21.
(732) Cardo Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kiss Ottilia, Gyõr

(541) Az alvás szakértõje.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 199.384 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 00938 (220) 2009.04.07.
(732) Cosmed Kft., Sóskút (HU)

(541) SWEET & EASY
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek.

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

(111) 199.385 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01676 (220) 2009.06.10.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(111) 199.386 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01674 (220) 2009.06.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.387 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01673 (220) 2009.06.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.388 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01672 (220) 2009.06.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.389 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01671 (220) 2009.06.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.390 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01670 (220) 2009.06.10.
(732) Ujvári Kft., Piliscsaba (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KOPÁR CSÁRDA
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés, idõleges szállásadás.

(111) 199.391 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01564 (220) 2009.05.27.
(732) Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
(740) Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Európai Autós Nagykoalíció
(511) 45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, vé-

delem érvényesítése.

(111) 199.392 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01675 (220) 2009.06.10.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.393 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01565 (220) 2009.05.27.
(732) Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
(740) Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Autós Nagykoalíció
(511) 45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, vé-

delem érvényesítése.

(111) 199.394 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01977 (220) 2009.07.07.
(732) Papdi Erika, Budapest (HU)

(541) Nem adom a párom
(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek, papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek.

(111) 199.395 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01960 (220) 2009.07.03.
(732) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou, Jiangsu

Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, ke-
rékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármûvek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsá-
gi autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.

37 Gépjármûvek karbantartása és javítása; jármûvek mosása;
jármûvek kenése; fényezés (jármûvek); jármûfényezés; jármûvek
rozsda elleni kezelése; jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítá-
sa; jármûjavítás; jármûkarbantartás.

(111) 199.396 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01560 (220) 2009.05.27.
(732) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.397 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 02172 (220) 2009.07.22.
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 199.398 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01866 (220) 2009.06.26.
(732) LABSYSTEM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(111) 199.399 (151) 2010.01.13.
(210) M 08 03882 (220) 2008.12.17.
(732) Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 199.400 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01964 (220) 2009.07.06.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

(111) 199.401 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01573 (220) 2009.05.28.
(732) Klinkó György, Budapest (HU);

L. Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók filmszín-
házak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, foga-
dások tervezése (szórakoztatás), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, helyfoglalás show-mûsorokra, karao-
ke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-li-
ne játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és tele-
vízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színhá-
zi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, ver-
senyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, vi-
deofelvevõ készülékek kölcsönzése videofilmgyártás, videoka-
merák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsön-
zése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zene-
karok szolgáltatásai, zenés kabarék varieték, éjszakai klubok, élõ
elõadások bemutatása.

(111) 199.402 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01571 (220) 2009.05.28.
(732) Universitas Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

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

(111) 199.403 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01561 (220) 2009.05.27.
(732) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.404 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 01559 (220) 2009.05.27.
(732) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) XL Cranberry Energy
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 199.406 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02334 (220) 2009.07.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

Ohio 45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolásá-
ra és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-

M212

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzse-
lék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogse-
lyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszkö-
zök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.

(111) 199.407 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02336 (220) 2009.07.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

Ohio 45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolásá-
ra és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-
paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzse-
lék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogse-
lyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszkö-
zök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.

(111) 199.408 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01943 (220) 2009.07.02.
(732) Hotel Egerszalók Turisztikai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.409 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01942 (220) 2009.07.02.
(732) Témahotel Beruházó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.410 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01879 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.411 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01876 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.412 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01877 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
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(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.413 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01878 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.414 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01872 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.415 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01873 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.416 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01874 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.417 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01875 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaret-
ta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
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(111) 199.418 (151) 2010.01.15.
(210) M 04 04572 (220) 2004.10.21.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta,

Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép szoftverek; számítógép szoftver rakományok
szállításához, beleértve e-mail továbbítást és légi teherszállítást
(ilyen rakományok és postai küldemények esetleges szállítása ki-
zárólag kamionnal, amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó
szolgáltatásával együtt biztosítják a szállítást).

39 Futárszolgálat, rakományok szállítása, beleértve postai kül-
demények szállítását, légi teherszállítást (így ilyen rakományok
és postai küldemények esetleges szállítása kizárólag kamionnal,
amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó szolgáltatásával
együtt biztosítják a szállítást), levelek, okmányok, közlemények,
nyomtatott anyagok, és egyéb áruk és értékek többféle szállítóesz-
közzel történõ szállítása, raktározása és tárolása, valamint csoma-
golási szolgáltatások.

(111) 199.419 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01693 (220) 2009.06.12.
(732) Bérczy Gyula, Kecskemét (HU);

Csikai Imréné, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 41 Lovasiskola.

(111) 199.420 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01885 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, az okos döntések segítõje
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.421 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01887 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) Ternyik Etelka, Kõmíves Judit, Budapest

(541) K&H, tanácsadó az okos döntésekhez
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.422 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01891 (220) 2009.06.24.
(732) Szilvio Kft., Pécs (HU)

(541) HAMERLI

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

(111) 199.423 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01894 (220) 2009.06.29.
(732) Sichuan-Közép-Európai Sinológiai Bázisok Alapítvány,

Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 199.424 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02081 (220) 2009.07.15.
(732) HC Központ Pénzügyi Közvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki te-
vékenységek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgálta-
tások, hitelirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben in-
gatlanlízing, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénz-
ügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás.

(111) 199.426 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02099 (220) 2009.07.16.
(732) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosú-
rák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézi-
könyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, neveze-
tesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszi-
chológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása.
42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.
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(111) 199.427 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01882 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a megtakarítások szakértõje
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.428 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02286 (220) 2009.08.05.
(732) Ye Zhenyong, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(111) 199.429 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01277 (220) 2009.04.29.
(732) Rosta András, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 199.430 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01496 (220) 2009.05.20.
(732) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanya-
gok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémve-
zetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó berendezé-
sekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, rekodólapok
fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok, fémrudak;
fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és fogaslécek fém-
bõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás rakodóberendezé-
sekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobozok fémbõl; szer-
számosládák fémbõl; építmények, különösen raktári építmények,
rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen: rako-
dó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez anyag-
mozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõgépek,
elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [emelésre];
daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberendezések;

emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek, felvo-
nóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulátorok,
rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró rakodó ma-
nipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gépek]; lift-
szalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gépekhez.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés; javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javítá-
sa; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen; rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbí-
tására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elekt-
ronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása raktá-
rozása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás, tá-
rolás.

(111) 199.431 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01694 (220) 2009.06.12.
(732) ILocking Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 199.432 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01880 (220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 199.433 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01883 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a vállalatok okos döntéseinek támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.434 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01886 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
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(541) K&H, az okos döntések támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 199.435 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01884 (220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) K&H, a vállalkozások okos döntéseinek
támogatója

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 199.436 (151) 2010.01.15.
(210) M 06 02174 (220) 2006.06.22.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ORVOSTOVÁBBKÉPZÕ SZEMLE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 199.437 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01772 (220) 2009.06.18.
(732) Cs+Cs Épszer Bt., Érd (HU)
(740) Csampa István, Érd

(546)

(511) 6 Ablak kitámasztó, ablak szegletvas, ágy vasalat, ajtócím, aj-
tókapocs, ajtólánc, akasztóheveder, aknafedõ lap, alapcsavar, alá-
tét körmös, alátét rúgós, állítható kengyel, bajonett tolózár, bal-
konláda tartó, billenõ horog, bogrács állvány, bukóolló bútor-
akasztó fül, bútorakasztó sarokvas, bútoralátét, bútorösszekötõ
csavar, bútortolózár, csavarfogó, csavarozható fémhüvely, csuk-
lópánt, derékszögû horony, duplarugó, egyenes laptartó, egyenes
összekötõ lemez, egyenes összekötõ lemez csavarozható eresz-
csatorna tartó, ereszcsatorna tartó alumíniumból, fagycsap kulcs,
fakötésû alátét, fali konzol, fali horog, felcsavarozható pántcsap,
félfordító, fióksín, gerendatalp, hegeszthetõ diópánt, heverõ vasa-
lat, hófogó, hullámpala leszorító csavar huzalfeszítõ, kapugörgõ,
kép sarokvas, képakasztó fül, képhorog, keresztpánt, kerítésrög-
zítõ, konzol fémbõl, kõmûves bak, kötélfeszítõ, kötélszorító, lá-
bazatsín, ládafogó, ládapánt, ládasarok, lakatpánt, lapfelerõsítõ,
lapos kerítés tartó, lefolyócsõ bilincs, lefolyócsõ bilincs alumíni-
umból, lencsefejû akasztó, létra vasalat, menetes szár, munkalap
összekötõ csavar, oszloptartó betonozható „L„, oszloptartó beto-
nozható „U„ állítható szélességû, oszloptartó betonozható „U„ ál-
lítható szélességû és magasságú, összekötõ (fogópár) csavar,
összekötõlap, pántcsap, perforált lemez, polctartó konzol, polc-
tartó köröm, redõnykivezetõ, rúdtartó foglalat, sarok összekötõ
lemez, sarok összekötõ lemez, csavarozható, sarok összekötõ
lemez merevített, s-kampó szarufarögzítõ idom, szegletvas, szek-
rény akasztósín, szekrény vasalat, szelemen leszorító csavar,
tükörtartó, TV tartó konzol, univerzális összekötõ, villás pánt-
csap, zártakaró, zsalu sarokvas.
17 Palacsavar alátét, palacsavar csavaros kupak, palacsavar
fedõ kupak.

(111) 199.438 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01775 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)

(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(541) KONYHA LELKE
(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

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

(111) 199.439 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01765 (220) 2009.06.17.
(732) Pfizer Cork Limited, Little Island, County Cork (IE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYSITE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

(111) 199.440 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01764 (220) 2009.06.17.
(732) Pfizer Health AB, Sollentuna (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XALAPLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

(111) 199.441 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01763 (220) 2009.06.17.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Nem véletlen, hogy minket választ
(511) 4 Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzem-

anyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagok-
hoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.

35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése; pro-
móciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló üzleti
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiskereske-
delmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve szál-
lítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli üzle-
tekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a szer-
vízállomások üzleteit.

37 Gépjármû szervizállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése; gumik újrafu-
tózása.

(111) 199.442 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01762 (220) 2009.06.17.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) A S.P.A.ÉKKÖVEI
(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111) 199.443 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 00619 (220) 2009.03.10.
(732) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
(740) Békési Zoltán, Békés
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(554)

(511) 33 Békési szilvapálinka.

(111) 199.444 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01145 (220) 2009.04.07.
(732) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 199.445 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01774 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

(546)

(511) 30 Sók.

(111) 199.446 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 01776 (220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

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

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.

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

(111) 199.447 (151) 2010.01.15.
(210) M 09 02173 (220) 2009.07.21.
(732) DEKORA AJTÓSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,

Csomád (HU)
(740) dr. Bacskó László, Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DEKORA
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 199.458 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02227 (220) 2009.07.28.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HEMAFLUID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.459 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01617 (220) 2009.06.02.
(732) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(111) 199.460 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01621 (220) 2009.06.03.
(732) Gu Ya Fang, Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-
zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére; ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabe-
tûk, klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
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mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk, sziva-
csok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarító eszközök, vasforgács, nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, melyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 199.461 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01636 (220) 2009.06.04.
(732) Szerda László, Budapest (HU)
(740) Kacsuk Zsófia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SPINTOUR
(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,

jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszere-
lések; mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és vezérlõ berendezések és felsze-
relések sporteszközökhöz, különösen álló edzõkerékpárokhoz;
szoftvertermékek; kép és/vagy hang és/vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, tárolására, átjátszására és lejátszására szolgáló
mágneses, optikai, elektronikus és egyéb mûszaki eszközök; mû-
soros média, különösen videoszalagok és kazetták, hangkazetták
hanglemezek, CD-k, DVD-k, egyéb optikai, mágneses, digitális
vagy analóg hanghordozók, képhordozók és adathordozók, szá-
mítógépi lemezek, elektronikus tárak és memóriák és egyéb szá-
mítástechnikai és multimédiás adathordozók, filmek, videofil-
mek, DVD filmek; on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
különösen elektronikus filmanyagok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; álló edzõkerékpárok, alkatrészek
és felszerelések álló edzõkerékpárokhoz, különösen nehézségfo-
kozat szabályozó eszközök, vezérlõegységek, távvezérlõegysé-
gek.
41 Nevelés; szakmai képzés, tanfolyamok szervezése és tartá-
sa, sportoktató képzés és továbbképzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen sportoktatás, sport edzõtá-
bori szolgáltatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása; könyvek fo-
lyóiratok, egyéb nyomtatványok, mûsoros CD-k, CD-ROM-ok,
DVD-k és multimédiás eszközök kiadása; on-line elérhetõ elekt-
ronikus publikációk, különösen elektronikus filmanyagok szol-
gáltatása; filmgyártás; televíziós mûsorok és egyéb produkciók
készítése összeállítása.

(111) 199.462 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 00782 (220) 2009.03.24.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM PÁLINKÁZÓ
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.463 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02026 (220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.465 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02038 (220) 2009.07.13.
(732) Hovány Kft., Kecskemét (HU)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.466 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02225 (220) 2009.07.28.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIGREMAC
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.467 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02226 (220) 2009.07.28.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRALICOND
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.468 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02027 (220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.469 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01618 (220) 2009.06.02.
(732) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú

Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcé-
lú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; rek-
lámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszöve-
gek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynöksé-
gek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
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szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fo-
tóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai.

(111) 199.471 (151) 2010.01.20.
(210) M 09 01514 (220) 2009.05.22.
(732) Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KURULTAY
(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-

nyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok ké-
szítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemuta-
tók, kiállítások].
43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), tá-
borhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállás-
adás].

(111) 199.472 (151) 2010.01.20.
(210) M 09 01513 (220) 2009.05.22.
(732) Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok ké-
szítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemuta-
tók, kiállítások].
43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), tá-
borhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállás-
adás].

(111) 199.473 (151) 2010.01.20.
(210) M 07 00794 (220) 2007.03.09.
(732) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.474 (151) 2010.01.21.
(210) M 09 01581 (220) 2009.05.28.
(732) Kaméleon Textil Kereskedelmi Kft. 50%, Budapest (HU);

Hermán Beáta 10%, Solymár (HU);
Hermán Kinga 10%, Budapest (HU);
Hermán Levente 10%, Solymár (HU);
Hermán Noémi 10%, Solymár (HU);
Szirányiné Hermán Petra 10%, Solymár (HU)

(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónemûk, babakelengyék, fehérnemûk, felsõruházati cik-
kek, fürdõköpenyek, ingek, kesztyûk, kezeslábasok, kötött-szö-
vött áruk, nadrágok, pólyák textilbõl, ruhanemûk, sapkák, zoknik,
harisnyák.

(111) 199.476 (151) 2010.01.22.
(210) M 09 01584 (220) 2009.05.28.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) Dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, ka-
kaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étke-
zési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; majonéz, saláta
öntetek, fûszeres szójaszósz, mustár, ecet és egyéb öntetek, olajtól
különbözõ ízesítõ anyagok, aromás étkezési készítmények, ízesí-
tõk, fûszerek; jég.

A rovat 107 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.691, 198.692,
198.815, 199.229, 199.252, 199.292, 199.295, 199.298, 199.304–
199.308, 199.310, 199.311, 199.350, 199.351, 199.353–199.356,
199.358–199.360, 199.370, 199.380–199.404, 199.406–199.424,
199.426–199.447, 199.458–199.463, 199.465–199.469, 199.471–
199.474, 199.476
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Védjegyoltalom megszûnése

megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 120.957

(210) M 78 01871
(180) 2009.06.22

(111) 121.425

(210) M 79 00680
(180) 2009.06.29

(111) 121.427

(210) M 79 00678
(180) 2009.06.29

(111) 121.510

(210) M 79 00772
(180) 2009.06.12

(111) 121.512

(210) M 79 00783
(180) 2009.06.23

(111) 121.522

(210) M 79 00752
(180) 2009.06.20

(111) 121.619

(210) M 79 00925
(180) 2009.06.13

(111) 121.867

(210) M 79 00845
(180) 2009.06.28

(111) 128.614

(210) M 89 01309
(180) 2009.06.01

(111) 128.618

(210) M 89 01475
(180) 2009.06.22

(111) 128.629

(210) M 89 01306
(180) 2009.06.01

(111) 128.631
(210) M 89 01315
(180) 2009.06.02

(111) 128.642
(210) M 89 01336
(180) 2009.06.02

(111) 128.653
(210) M 89 01396
(180) 2009.06.13

(111) 128.654
(210) M 89 01397
(180) 2009.06.13

(111) 128.675
(210) M 89 01359
(180) 2009.06.06

(111) 128.688
(210) M 89 01407
(180) 2009.06.14

(111) 128.689
(210) M 89 01408
(180) 2009.06.14

(111) 128.696
(210) M 89 01423
(180) 2009.06.15

(111) 128.697
(210) M 89 01426
(180) 2009.06.15

(111) 128.702
(210) M 89 01458
(180) 2009.06.21

(111) 128.706
(210) M 89 01467
(180) 2009.06.21

(111) 128.720
(210) M 89 01524
(180) 2009.06.29
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(111) 128.721
(210) M 89 01531
(180) 2009.06.29

(111) 128.723
(210) M 89 01533
(180) 2009.06.29

(111) 128.725
(210) M 89 01411
(180) 2009.06.15

(111) 128.730
(210) M 89 01445
(180) 2009.06.20

(111) 128.737
(210) M 89 01485
(180) 2009.06.22

(111) 128.752
(210) M 89 01522
(180) 2009.06.29

(111) 160.070
(210) M 99 02862
(180) 2009.06.16

(111) 160.071
(210) M 99 02874
(180) 2009.06.16

(111) 160.073
(210) M 99 02877
(180) 2009.06.16

(111) 160.074
(210) M 99 02875
(180) 2009.06.16

(111) 160.075
(210) M 99 02893
(180) 2009.06.17

(111) 160.077
(210) M 99 02892
(180) 2009.06.17

(111) 160.083
(210) M 99 02823
(180) 2009.06.14

(111) 160.084
(210) M 99 02857
(180) 2009.06.16

(111) 160.085
(210) M 99 02860
(180) 2009.06.16

(111) 160.086
(210) M 99 02929
(180) 2009.06.21

(111) 160.087
(210) M 99 02936
(180) 2009.06.21

(111) 160.089
(210) M 99 02911
(180) 2009.06.18

(111) 160.091
(210) M 99 02968
(180) 2009.06.22

(111) 160.092
(210) M 99 02904
(180) 2009.06.17

(111) 160.228
(210) M 99 02688
(180) 2009.06.08

(111) 160.232
(210) M 99 02685
(180) 2009.06.08

(111) 160.244
(210) M 99 02705
(180) 2009.06.09

(111) 160.247
(210) M 99 02686
(180) 2009.06.08

(111) 160.249
(210) M 99 02795
(180) 2009.06.14

(111) 160.256
(210) M 99 02721
(180) 2009.06.09

(111) 160.257
(210) M 99 02851
(180) 2009.06.15

(111) 160.260
(210) M 99 02817
(180) 2009.06.14
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(111) 160.264
(210) M 99 02871
(180) 2009.06.16

(111) 160.265
(210) M 99 02932
(180) 2009.06.21

(111) 160.273
(210) M 99 02956
(180) 2009.06.22

(111) 160.337
(210) M 99 01970
(180) 2009.04.26

(111) 163.633
(210) M 99 01882
(180) 2009.04.20

A rovat 56 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése

használat hiánya miatt

(111) 133.509
(732) JohnsonDiversey, Inc., Sturtevant (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 122.197
(732) ORION Elektronikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 132.172
(732) Hasbro, Inc. (Rhode Island törvényei szerint mûködõ vállalat),

Pawtucket (US)

(111) 165.483
(732) DAISY Ruhakészítõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Écs (HU)

(111) 165.860
(732) Ortetika Kft., Pilisvörösvár (HU)

(111) 166.100
(732) JohnsonDiversey, Inc., Sturtevant (US)

(111) 168.145
(732) Comercio Mas, S.A. de C.V., Colonia Zedec Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon (MX)

(111) 170.214
(732) Comercio Mas, S.A.de C.V., Colonia Zedec Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon (MX)

(111) 172.908
(732) JohnsonDiversey Inc., Sturtevant, Wisconsin (US)

(111) 175.320
(732) Comercio Mas, S.A.de C.V., Colonia Zedec Santa Fe,

Delegacion Alvaro Obregon (MX)

A rovat 9 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 128.357
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 144.830
(732) Prismo Road Markings Limited, York, North Yorkshire (GB)

(111) 151.225
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 152.837
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 152.926
(732) 3M Company, St. Paul, Minnesota (US)

(111) 172.041
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 188.651
(732) Esszencia Divat Kft., Kecskemét (HU)

(111) 189.282
(732) Dankó Ágnes, Budapest (HU)

(111) 189.990
(732) COAST FASHIONS LIMITED, Witney, Oxfordshire (GB)

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 161.515
(732) INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.845
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.025
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.499
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.728
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.729
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.899
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.125
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.684
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 169.351
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 172.762
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.442
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.719
(732) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 131.457
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.515
(732) INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.845
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.025
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.499
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
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(111) 166.728
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.729
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.899
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.125
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.684
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 169.351
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 172.762
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.442
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 179.267
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 181.129
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 184.719
(732) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)

(111) 190.088
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 190.090
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 190.438
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 195.453
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 197.819
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 167.844
(732) Perfekt-Power Kft., Budapest (HU)

(111) 179.267
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 181.129
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 183.375
(732) HILLTOP Neszmély Szõlészeti Borászati Kereskedelmi

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 184.719
(732) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)

A rovat 5 db közlést tartalmaz.
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