
(111) 198.889 (151) 2009.11.04.
(210) M 08 03765 (220) 2008.12.09.
(732) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 198.894 (151) 2009.11.10.
(210) M 08 02195 (220) 2008.07.03.
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZIZI-TOP
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs

cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(111) 199.448 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02273 (220) 2009.08.03.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(111) 199.449 (151) 2010.01.18.
(210) M 08 03762 (220) 2008.12.09.
(732) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és

Forgalmazó Kft., Szada (HU)
(740) Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LEDO Strauss
(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.

(111) 199.450 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 00531 (220) 2009.03.02.
(732) Varga Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György, Budapest

(541) MOBIL DOMINOHÁZ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 199.451 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 00842 (220) 2009.03.30.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Minden víz szeretne egy kicsit Szentkirályi lenni
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok.

(111) 199.452 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01034 (220) 2009.04.15.
(732) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanya-
gok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.
38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.
41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás.

(111) 199.453 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01037 (220) 2009.04.15.
(732) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 199.454 (151) 2010.01.18.
(210) M 08 00173 (220) 2008.01.23.
(732) CARMO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) CARMO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(111) 199.455 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01036 (220) 2009.04.15.
(732) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 199.456 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01271 (220) 2009.04.28.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) JOINLOVE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(111) 199.457 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01033 (220) 2009.04.15.
(732) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanya-
gok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás.

(111) 199.475 (151) 2010.01.21.
(210) M 09 00477 (220) 2009.02.23.
(732) Forinno Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 37 Falazás (kõmûvesmunka); vakolás (vakolási munkák); kõ-
mûves munkák.

(111) 199.481 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01553 (220) 2004.09.23.
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH. + Co.KG,

Künzelsau (AT)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi

ügyvivõ, Budapest

(541) MUSTANG STORE
(511) 25 Ruházati cikkek; fûzõk; sportruházat; bõrbõl készült ruhá-

zat; övek; cipõk; lábbelik sporthoz; fejfedõk, kalapáruk.
35 Értékesítés, különösen ruházat, cipõk és táskák értékesítése,
viszonteladói outletekben, katalógusok és elektronikus media út-
ján; adminisztratív szolgáltatások kereskedelmi hálózaton, vala-
mint postai és elektronikus(online) úton történõ értékesítés kere-
tein belül; információs és konzultációs szolgáltatások kereskede-
lemmel kapcsolatban; kereskedelmi vállalkozások mûködtetése
vagy menedzsmentje asszisztenciájával kapcsolatos reklámozás,
üzleti menedzsment, irodai funkciók, import-export, eladási pro-
paganda mások számára és franchising.

(111) 199.482 (151) 2010.01.29.
(210) M 08 01082 (220) 2008.03.27.
(732) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)

(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,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás(élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.483 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02259 (220) 2009.07.31.
(732) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
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27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3.fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás, el-
adási szolgáltatási pontok, reklám, hirdetés érdekében történõ
események, vásárok, kiállítások szervezése és kivitelezése; deko-
rorációs termékekkel folytatott kiskereskedés; interneten és kata-
lóguson keresztül történõ kiskereskedelmi forgalmazás; dekorá-
ciós termékekre vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatás, meg-
rendelések feldolgozása, kereskedelmi management, valamint
engedélyek és márkák használata harmadik fél számára is; szol-
gáltatás mint népszerûsítõ tényezõ vásárlók és beszállítók részére,
elektronikus média (úgymint internet, teleshopping) segítségével
és anélkül; gazdasági jelentések készítése, piackutatás, üzleti
szolgáltatás harmadik fél számára, árösszehasonlítási szolgálta-
tás; üzleti kapcsolatok képviselete és közvetítése; közremûködés
dekorációs termékek és szolgáltatások megszerzésében.

(111) 199.484 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02258 (220) 2009.08.01.
(732) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3.fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás, el-
adási szolgáltatási pontok, reklám, hirdetés érdekében történõ
események, vásárok, kiállítások szervezése és kivitelezése; de-
kororációs termékekkel folytatott kiskereskedés; interneten és ka-
talóguson keresztül történõ kiskereskedelmi forgalmazás; deko-
rációs termékekre vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatás,
megrendelések feldolgozása, kereskedelmi management, vala-
mint engedélyek és márkák használata harmadik fél számára is;
szolgáltatás mint népszerûsítõ tényezõ vásárlók és beszállítók ré-

szére, elektronikus média (úgymint internet, teleshopping) segít-
ségével és anélkül; gazdasági jelentések készítése, piackutatás,
üzleti szolgáltatás harmadik fél számára, árösszehasonlítási szol-
gáltatás; üzleti kapcsolatok képviselete és közvetítése; közremû-
ködés dekorációs termékek és szolgáltatások megszerzésében.

(111) 199.485 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02048 (220) 2009.07.14.
(732) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(111) 199.486 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02049 (220) 2009.07.14.
(732) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(111) 199.487 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01850 (220) 2009.06.25.
(732) Capital Golden Kft., 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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.488 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01858 (220) 2009.06.25.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (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.

(111) 199.489 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01655 (220) 2009.06.08.
(732) Jüllich Ádám, Gánt (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
19 Nem fém építõanyagok.
21 Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez
használt üveg).
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(111) 199.490 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01656 (220) 2009.06.08.
(732) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, táblás-
és kártyajátékok, kifestõkönyvek, mesekönyvek, könyvkötészeti
anyagok, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák; közönségszolgálat, ügyfelekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás-, tájékoztatások, piackutatás, reklám (rádiós-, televíziós), áru-
minták, reklám- és ajándéktárgyak, röplapok, prospektusok
nyomtatványok terjesztése, szabadtéri hirdetés terjesztése, árube-
mutatás, hirdetés, plakát- és on-line hirdetés, statisztikai tájékoz-
tatás, reklámújság, tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott
támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatást, kulturális-,
sport-tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése; egészségvédõ
klubok, (szenvedélybetegség-prevenció); eszmecserék, kollokvi-
umok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés, szemlélte-
tés; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások, rendezvények, fesztiválok szerve-
zése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szol-
gáltatása; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás;
show-mûsorok; sport edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése, vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás); élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülõ-
táborok szolgáltatásai (szórakoztatás); versenyek, kiállítások
szervezése szórakoztatás, szövegek kiadása, újságterjesztés.
45 Társadalmi jellegû szolgáltatások, önkormányzati képvise-
let.

(111) 199.491 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01654 (220) 2009.06.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(111) 199.492 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01438 (220) 2009.05.14.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszerek, fûszeres mártások,
ízesítõk, fûszerkeverékek.

(111) 199.493 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01848 (220) 2009.06.25.
(732) Huang Jin Hong, Budapest (HU)

(541) U & S
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.494 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01845 (220) 2009.06.24.
(732) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA,

Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) A CSOKOLÁDÉ LELKE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(111) 199.495 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01844 (220) 2009.06.24.
(732) 24 H Futárpostai Szolgáltató Kft., Páty (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szervíz.
39 Futárszolgálat, fuvarozás, költöztetés.

(111) 199.496 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01841 (220) 2009.06.17.
(732) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM
(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) 199.497 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01840 (220) 2009.06.17.
(732) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM Égetett agyag alapú, fokozott
hõszigetelõ képességû építési rendszer

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(111) 199.498 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01232 (220) 2009.04.27.
(732) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.499 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01641 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

(111) 199.500 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01028 (220) 2009.04.14.
(732) TOTAL SA, 92400 Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(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 szervízállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése, gumik újrafu-
tózása.

(111) 199.501 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01026 (220) 2009.04.13.
(732) Egri Zoltán, Hévízgyörk (HU)

(541) 1B Telecom
(511) 38 Távközlés.

(111) 199.502 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01024 (220) 2009.04.14.
(732) Tolerance-Training Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, képzés, tré-
ningek módszertanának kialakítása, tervezése, oktatás, képzés,
tréningek szervezése és kivitelezése, az alkalmazott módszertan
kiterjesztése a teljesítmény ellenõrzés, minõségértékelés területé-
re.
42 Tanácsadás és informatikai támogatás a munkatársak tevé-
kenységének, teljesítményének minõségértékelése és ellenõrzé-
se, fejlesztési szükségleteinek, lehetõségeinek feltárása területén.

(111) 199.503 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01023 (220) 2009.04.14.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALPHEE
(511) 42 Klinikai kísérletek kardiovaskuláris területen.

(111) 199.504 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02708 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.505 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02709 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.506 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01644 (220) 2009.06.05.
(732) Léna és Rosselli Galéria Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.507 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01642 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.
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(111) 199.508 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01640 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(111) 199.509 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01638 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(111) 199.510 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01650 (220) 2009.06.05.
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

Suwon-si,Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok; elektronikus játékszoftver mobiltelefonok-
hoz; globális számítógépes hálózat vagy vezeték nélküli készülé-
kek útján letölthetõ csengõhangok, grafikák és zene; fejhallgatók;
elektromos akkumulátortöltõk; elektromos feltölthetõ akkumulá-
torok; számítógépek; nyomtatók számítógépekhez; monitorok
számítógépekhez; PDA-k; félvezetõk; televíziós készülékek; vi-
deokamerák; digitális fényképezõgépek; digitális set-top dobo-
zok; optikai kábelek; telefonok; DVD lejátszók; MP3 lejátszók;
számítógépes hálózati elosztófejek, útvonalválasztók és kapcso-
lók.

(111) 199.511 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02043 (220) 2009.07.13.
(732) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar

(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(111) 199.512 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02042 (220) 2009.07.13.
(732) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar-ratiopharm
(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; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(111) 199.513 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 00673 (220) 2009.03.16.
(732) SUM és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.514 (151) 2010.02.01.
(210) M 07 03623 (220) 2007.10.29.
(732) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, tré-
nerképzés csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadá-
sok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok-, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(111) 199.515 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00369 (220) 2009.02.11.
(732) NaturZone Kft., Budapest (HU)

(541) KIOTO CAT - PAPÍRALOM - AZ ÁLOM ALOM
(511) 5 Állategészségügyi termék.

31 Macskaalom.

(111) 199.516 (151) 2010.02.01.
(210) M 08 03433 (220) 2008.11.05.
(732) Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, Budapest (HU)

(541) LAKCÍMKE
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(511) 16 Papír, karton, és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés.

(111) 199.517 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02035 (220) 2009.07.13.
(732) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU);

Chen Xiang Gui, Budapest (HU)

(541) ALNWICK
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 199.518 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00660 (220) 2009.03.13.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) PINCEGYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 199.519 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02228 (220) 2009.07.28.
(732) Visa International Service Association, Foster City,

Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VISA CODESURE
(511) 36 Hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, adóskártyával

összefüggõ szolgáltatások, elektronikus pénzátutalás, biztonsá-
gos fizetési tranzakciók, pénzügyi tájékoztatás elektronikus esz-
közök segítségével, a kártyabirtokosra vonatkozó információk
titkosításával összefüggõ pénzügyi szolgáltatások.

(111) 199.520 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00828 (220) 2009.03.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) BAKTER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 199.521 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 01002 (220) 2009.05.08.
(732) Borsodnádasd Városi Önkormányzat, Borsodnádasd (HU)

(541) MOLNÁRKALÁCS FESZTIVÁL
(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 199.522 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02033 (220) 2009.07.13.
(732) Wit Fashion Kft., Budapest (HU)

(541) CRYSTART
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek,
pendrive.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, órák, és más idõmérõ eszközök, bi-
zsuk.

(111) 199.523 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 01837 (220) 2009.06.24.
(732) Pharmacoidea Kft., Szeged (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).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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) 199.524 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02168 (220) 2009.07.22.
(732) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.525 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 02603 (220) 2008.08.13.
(732) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 199.526 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 02602 (220) 2008.08.13.
(732) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) Netsuli
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 199.527 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01768 (220) 2009.06.18.
(732) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Érbetegek Mekkája: KAPUVÁR
(511) 44 Egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, fizikoterápia.

(111) 199.528 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 00199 (220) 2006.04.28.
(732) Columbia (Deutschland) GmbH, Hamburg (DE)
(740) AHLERS & VOGEL, RECHTSANWÄLTE IN

PARTNERSCHAFT, Bremen

(546)

(511) 43 Vendégek ellátására és szállásadására vonatkozó szolgálta-
tások; vendégszobák bérbeadása; foglalás (szállodában); snack-
bárok (a vendégek ellátásában); szobafoglalás panziókban; fala-
tozók [snackbárok] (vendégek ellátása falatozóban); szállodák
(szállodai üzemeltetésben); vendégszobák (vendégszobák bérbe-
adása); szobafoglalás; vendéglõk (vendégek ellátása vendéglõk-
ben); gyûléstermek bérbeadása; vendégek ellátása vendéglõkben;
szállodai szobafoglalás; szobaközvetítés [szállodák, panziók].

(111) 199.529 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01413 (220) 2009.05.12.
(732) Food Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.530 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01494 (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, rakodólapok
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) 199.531 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01495 (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, rakodólapok
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.
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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) 199.532 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01816 (220) 2009.06.23.
(732) Harmos Ferenc, Gyöngyös (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; faggyú, étke-
zési; hentes áruk; hús; hús, tartósított; húskonzervek; kolbász; ku-
korica olaj; margarin; napraforgó olaj; olajok, étkezési; pacal; pál-
mamag olaj táplálkozási használatra; pálma olaj táplálkozási
használatra; repce olaj, étkezési; sonka; szalonna; zsírok, étkezési
/sertés, baromfi, liba, kacsa/; zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30 Gabona készítmények; metélt tészta, nudli, galuska.

(111) 199.533 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02001 (220) 2009.07.08.
(732) Móczár Péter, Abasár (HU)

(541) KISPIPACS PIANO BÁR
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 199.534 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02004 (220) 2009.07.08.
(732) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

(541) Alkoholi
(511) 28 Játékok.

(111) 199.535 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02175 (220) 2009.03.24.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 199.536 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02205 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lactiv Baby
(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; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotikumo-
kat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegészítõk;
táplálékkiegészítõk.

(111) 199.537 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02206 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lactiv Baby-ratiopharm

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgygógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotikumo-
kat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegészítõk;
táplálékkiegészítõk.

(111) 199.538 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02207 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Flatolit-ratiopharm
(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati haszanálatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
orvostechikai eszközök; haspuffadás elleni készítmények; étrend-
kiegészítõk.

(111) 199.540 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01272 (220) 2009.04.28.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SEXAPPEAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(111) 199.541 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 00728 (220) 2008.03.04.
(732) Andronova Larisa, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk.

25 Ruházati cikkek (köpeny, pólók).

26 Hímzések.

44 Szépségápolási szolgáltatások, emberek részére.

(111) 199.548 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01784 (220) 2009.06.18.
(732) Zentiva, k.s., Praha 10-Dolni Mécholupy (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ALVASTRAN
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek humán használat-

ra.

(111) 199.549 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01475 (220) 2009.05.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) STARTMOBIL
(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és

fenntartása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 199.550 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01981 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 199.551 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01980 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 199.575 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02420 (220) 2009.08.24.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

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

(111) 199.576 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02706 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.577 (151) 2010.02.15.
(210) M 08 02381 (220) 2008.07.22.
(732) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(541) Queen of porcelain Porcelain of Queens
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.578 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02100 (220) 2009.07.16.
(732) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Stressz Doktor
(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.

(111) 199.579 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 01897 (220) 2009.06.29.
(732) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Alkohol lepárló berendezések.
42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.

A rovat 82 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.889, 198.894,
199.448–199.457, 199.475, 199.481–199.538, 199.540, 199.541,
199.548–199.551, 199.575–199.579
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