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Lajstromozott védjegyek I.

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok
állatok számára.

175.821
(151) 2008.04.16.
M 00 05529
(220) 2000.10.18.
Kecskeméti Konzervgyár Zrt., Kecskemét (HU)
dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó; cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

190.363
(151) 2007.06.19
M 04 03932
(220) 2004.09.23.
Esztergom Város Önkormányzata, Esztergom (HU)
dr. P. Németh Andrea ügyvéd, Budapest

SZENT ISTVÁN ÁSVÁNYVÍZ
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
195.842
(151) 2010.02.15.
M 06 03693
(220) 2006.11.13.
GILAN TRADING Kft., Páty (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok(dzsemek), kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótlószerek, cukrászsütemények, fagylaltok, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, gabonakészítmények, péksütemények.

195.904
(151) 2010.01.19.
M 07 00865
(220) 2007.03.14.
Lovebox Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) LoveBox
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.906
(151) 2008.11.06.
M 07 02410
(220) 2007.07.03.
Hegypásztor Kör, Oszkó (HU)
dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111)
(210)
(732)
(740)

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

198.739
(151) 2009.09.29
M 08 00613
(220) 2008.02.26.
Online Zrt., Budapest (HU)
Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BOSS
(511) 9
Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és
banki szoftverrendszerek.
16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes programokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, üzleti információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, számítógépes programok installációja, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsolatos tanácsadás.
(111) 198.892
(151) 2009.11.09.
(210) M 07 01692
(220) 2007.05.07.
(732) Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht.,
Budapest (HU)
(541) MILLENÁRIS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk és adatok számítógépes
kezelése; közönségszolgálat; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás, kivéve a
vendéglátási- és szállodai szolgáltatásokkal, valamint ideiglenes
szállásadással kapcsolatos szolgáltatásokat.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rendezvényszervezés; filmgyártás, filmvetítés;
konferenciák szervezése, lebonyolítása; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások, klubszolgáltatások; rádió- és televízióprogramok készítése; oktatás és vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók, zenei rendezvények; könyvkiadás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; grafikai tervezés, ipari formatervezés; mûszaki kutatás;
számítógépprogramok kidolgozása, installációja, sokszorosítása;
számítógép-programozás; weboldalak alkotása, fenntartása.
45 Jogi szolgáltatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Szárított zöldségek.
Fûszerek.

199.352
M 08 03386
Mobil Expo Kft., Gyõr (HU)

(151) 2010.01.08.
(220) 2008.11.03.

INGATLANBAZÁR
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 199.464
(151) 2010.01.18.
(210) M 09 02028
(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 adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.555
(151) 2010.02.09.
M 09 01312
(220) 2009.05.04.
Varga Zsolt, Budapest (HU)
dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(511) 37
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.309
(151) 2010.01.04.
M 09 01503
(220) 2009.05.21.
Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest

(511) 29
30

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

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

199.556
(151) 2010.02.09.
M 09 01303
(220) 2009.05.04.
Tihor Attila, Budapest (HU)
dr. Várnai Rupert, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra; étkezési kiegészítõk.

(111) 199.347
(151) 2010.01.07.
(210) M 07 01666
(220) 2007.05.03.
(732) Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Munzné dr. Pácsa Cecília ügyvéd, Szeged
(541) IN VITRO VERITAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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199.557
(151) 2010.02.09.
M 09 01299
(220) 2009.04.30.
Krüll-Ung Árnyékolástechnika Kft., Budapest (HU)

HORISO
6
Fém építõanyagok, fémlamellás árnyékolók, textil árnyékolók.
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(111) 199.558
(151) 2010.02.09.
(210) M 09 01500
(220) 2009.05.21.
(732) Meditcom Orvosi Informatikai és Kommunikációs
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(541) NAUTICOM
(511) 44 Humán egészségügyi szolgáltatók és igénybevevõk közötti
kommunikációs szolgáltatás, internet alapú információs rendszer
elektronikus vizsgálat kérõ lap, elektronikus elõjegyzés kérés,
kártyával igénybe vehetõ szolgáltatás, azonosítóval történõ regisztráció, telefonos ügyfélszolgálat biztosítása, portál szolgáltatás, fizetõs vizsgálatok kiajánlása, praxis- és szolgáltatói portál
karbantartása és promotálása, kommunikációs piactér.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.560
(151) 2010.02.09.
M 09 00279
(220) 2009.02.02.
Heinemann Testvérek Kft., Szigetszentmiklós (HU)

A borok világa - a világ borai
33

Borok.

199.561
(151) 2010.02.09.
M 08 03644
(220) 2008.11.26.
M-Field Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

majer & field
35 Munkaerõ közvetítés, munkaerõ kölcsönzés, ezekkel kapcsolatos konzultációs tevékenység.

199.563
(151) 2010.02.09.
M 09 00872
(220) 2009.04.01.
Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

199.564
(151) 2010.02.09.
M 09 00868
(220) 2009.04.01.
BRIDGE-HUNGARY ZRT., Szolnok (HU)
dr. Endl Mátyás Gergely, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

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

(511) 11 Alkohol lepároló berendezések.
33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.
42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 199.565
(151) 2010.02.09.
(210) M 09 01511
(220) 2009.05.21.
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PALL MALL S-LINE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohány termékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.

199.562
(151) 2010.02.09.
M 09 00870
(220) 2009.04.01.
Langár Tamás, Salgótarján (HU)
dr. Hajdú György, Hajdú & Menyhei Ügyvédi Irodát, Budapest

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

(541) Hat, alkot, gyarapít.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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199.566
(151) 2010.02.09.
M 09 02104
(220) 2009.07.16.
Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

BÁNYAI
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; konyha-, és fürdõszobabútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén akril-lapból.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

199.567
M 09 01703
Zhao Hui, Budapest (HU)

(151) 2010.02.09.
(220) 2009.06.15.

CHARLES MARTEL
25

Ruházati cikkek.

199.568
M 09 01515
SJP Kft., Budapest (HU)

(151) 2010.02.09.
(220) 2009.05.22.

mon-soon yoga
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, meditáció és meditációs technikák oktatás.

199.570
(151) 2010.02.09.
M 09 01507
(220) 2009.05.21.
Okuta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

OKUTA
30
43

Kávé, tea, kakaó, tea alapú italok, méz.
Teázó, kávézó, étterem.

199.571
(151) 2010.02.09.
M 09 01501
(220) 2009.05.21.
ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
Török Antal, Gyõr
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(111) 199.584
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01868
(220) 2009.06.26.
(732) SALE CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Varga Emese ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.
(111) 199.580
(151) 2010.02.16.
(210) M 09 01390
(220) 2009.05.08.
(732) Modern Defendo Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Biatorbágy (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

199.581
(151) 2010.02.17.
M 09 00843
(220) 2008.04.02.
Itália Konyhastúdió Kft, Budapest (HU)
dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

PERFECT HOME
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem menesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
199.582
(151) 2010.02.17.
M 09 01546
(220) 2009.05.26.
Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest (HU)

199.585
(151) 2010.02.17.
M 09 01946
(220) 2009.07.01.
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

Herkules
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 199.586
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01950
(220) 2009.07.03.
(732) Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU);
Balogh Barnabás, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Kovács Lóránd, Budapest
(541) MasterDog
(511) 31 Tápanyagok kutyák számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.587
(151) 2010.02.17.
M 09 01956
(220) 2009.07.03.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

DIA
41 Alkotómûhelyek szervezése; digitális képfelvételezés; folyóiratok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; szépírási szolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások; múzeumi szolgáltatások.
42 Kutatás és fejlesztés; adatok átalakítása elektronikus médiumba.

(511) 38 Távközlés, különösen televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen televíziós mûsorok készítése és televíziós szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.583
(151) 2010.02.17.
M 09 01737
(220) 2009.06.17.
Dobogó Pincészet Szõlészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
Bárándy Tamásné, Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

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

199.588
(151) 2010.02.17.
M 09 02141
(220) 2009.07.20.
Rapala Eurohold Ltd., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MAXON
(511) 28 Horgászcikkek; botok, orsók, zsinórok, egyéb kiegészítõk.
31 Horgász etetõanyagok.
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(111)
(210)
(732)
(740)

199.589
(151) 2010.02.17.
M 09 02146
(220) 2009.07.20.
Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,
Veszprém

(111) 199.593
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02154
(220) 2009.07.21.
(732) Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány, Sopron (HU)
(546)

(541) JAVSZER
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.590
(151) 2010.02.17.
M 09 02147
(220) 2009.07.20.
Javító és Szerelõ Vállalat Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,
Veszprém

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

(546)

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

(511) 37
(111)
(210)
(732)
(740)

199.594
(151) 2010.02.17.
M 09 02155
(220) 2009.07.21.
Szinema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Úr György Ügyvédi Iroda, Budapest

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

199.591
(151) 2010.02.17.
M 09 02148
(220) 2009.07.21.
V-Contact Kft., Szada (HU)
Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Budapest

(541) PILVAX
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

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

199.595
(151) 2010.02.17.
M 09 02349
(220) 2009.08.12.
RE’LEM Nonprofit Kft., Budapest (HU)
dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc Ügyvéd Irodája,
Solymár

(591)
(111) 199.592
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02152
(220) 2009.07.21.
(732) Dobos István, Maglód (HU);
Legéndy Miklós, Budapest (HU);
dr. Füzi Rita, Budapest (HU);
dr. Horváth Béla ügyvéd, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth T. Béla ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 40

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

(511) 9
Képrögzítõ, mágneses adathordozó (chip).
16 Papír, nyomdai termék, rögzítõ, öntapadós lap.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés, fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások személyek, vagyontárgyak védelmére,
mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és
társadalmi jellegû szolgáltatások.

Anyagmegmunkálás.

199.596
(151) 2010.02.17.
M 09 02356
(220) 2009.08.12.
Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)
dr. Pál Attila, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.597
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02544
(220) 2009.09.07.
(732) MATINÉ - Játszd Újra Magyarország Kulturális
Értékfejlesztõ és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 199.598
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02545
(220) 2009.09.07.
(732) SHANTOU S.E.Z. YE SHENG GARMENT CO., LTD.,
Guangdong Province (CN)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

199.599
(151) 2010.02.17.
M 09 02551
(220) 2009.09.08.
KEN-EDI 2006 Bt., Budapest (HU)
dr. Kiss Mária Terézia ügyvéd, Budapest

(511) 39

Utazásközvetítés, utazásszervezés.

Mobil Manus, MM
10

Ortopédiai eszköz - neurorehabilitációs eszköz.

199.601
(151) 2010.02.17.
M 09 02160
(220) 2009.07.21.
Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.602
(151) 2010.02.17.
M 09 02542
(220) 2008.05.23.
L’OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, PARIS (FR)
dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) SCARLETT
(511) 3
Parfümök, kölnivizek; nem orvosi célra használt fürdõ- és
tusológélek és -sók; szappanok; dezodorok humán használatra;
kozmetikumok, különösen arc, test és kéz ápolására szolgáló krémek, tejek, lotion-ok, gélek és púderek; naptejek, -gélek és -olajok valamint napozás utáni használatos készítmények (kozmetikumok); szépítõszerek (make-up készítmények); illóolajok.
(111) 199.617
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 00891
(220) 2009.04.03.
(732) Center Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) TOTAL CONTOUR WRAP
(511) 3
Kozmetikai cikkek, egészségügyi készítmények mint piperecikkek.

(511) 35 Import, export, kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és forgalmazási szolgáltatások bõrruházattal, testhezálló nõi ruházattal,
nadrágokkal, ingekkel, széldzsekikkel, alsó- és fehérnemûkkel,
ruházati cikkekkel kapcsolatban.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

199.600
(151) 2010.02.17.
M 09 02560
(220) 2009.09.09.
Béres Éva Edit, Pilisvörösvár (HU)

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

199.618
M 09 01325
Dilsad Kft., Budapest (HU)

(151) 2010.02.17.
(220) 2009.05.05.

PERISES PARIS
25

Franciaországból származó ruházat és cipõk, kalapáruk.

199.619
(151) 2010.02.17.
M 09 02338
(220) 2006.10.20.
J. Cortes Cigars naamloze vennootschap, Zwevegem (BE)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

AMIGOS
34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 199.620
(151) 2010.02.17.
(210) M 08 03174
(220) 2008.10.10.
(732) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
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(546)

(511) 33

Magyarországról származó borok.

(111) 199.642
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01240
(220) 2009.04.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) ALICO PROFIT PLUS
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.643
(151) 2010.02.17.
M 09 01270
(220) 2009.04.28.
Karcag Város Önkormányzata, Karcag (HU)
dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(541)
(511)

199.644
(151) 2010.02.17.
M 09 02045
(220) 2009.07.13.
Recruit Co. Ltd., Tokyo (JP)
2009-004548
2009.01.26. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

RGF
35 Hirdetési és reklámszolgáltatások és vonatkozó információk nyújtása; kereskedelmi minták terjesztése és vonatkozó információnyújtás; kereskedelmi minták terjesztése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; áruk és szolgáltatások értékesítésének elõ-
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mozdítására szolgáló kuponjegyek kibocsátása és kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; értékesítés vagy üzlet elõmozdítására szolgáló pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, elszámolása és
kezelése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák áruk és
szolgáltatások értékesítési promóciójának tervezésére és végzésére és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi bélyegzõk kibocsátása és vonatkozó információk nyújtása; -üzletvezetési elemzés és üzletvezetési tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mûködésirányítás és azzal kapcsolatos információnyújtás; személyzeti és munkaügyek, valamint cégek munkaerõ
toborzó tevékenységének irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti irányításához és azzal kapcsolatos információnyújtás; piackutatás és vonatkozó információnyújtás; termékértékesítése vonatkozó információnyújtás; termékértékesítési megállapodások
ügynökségei, mediációja, intermediációja és képviselete; információk nyújtása termékértékesítési megállapodások ügynökségére, mediációjára, intermediációjára és képviselete vonatkozóan; szállodai üzletvezetés és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
munkaközvetítõ irodák és kapcsolatos információnyújtás; munkaközvetítõi irodákkal kapcsolatos információk nyújtása; árverések és kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák és
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések intézése és
kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás és kapcsolatos
információnyújtás; gyorsírási szolgáltatások és kapcsolatos információnyújtás; áttétel és kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák és vonatkozó információnyújtás; postai címjegyzékek készítése és
nyújtása és azzal kapcsolatos információnyújtás; számítógépek,
írógépek, telexgépek és más irodagépek mûködtetése és azokkal
kapcsolatos információnyújtás; irodai tevékenységek, nevezetesen irat vagy mágnesszalag dokumentáció és kapcsolatos információnyújtás; látogatók fogadása épületekben és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk
bérbeadása és kapcsolatos információnyújtás; általános irodai
munka-ügynökségek és kapcsolatos információnyújtás; irodák
iratátviteli eljárásokra számítógépen keresztül és ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodák számviteli irodai munkára és kapcsolatos információnyújtás; céginformációk nyújtása és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; felület bérbeadása internetes honlapokon hirdetési és reklámcélokra és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaügyi információk és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; munka-alkalmassági tesztek (munkatípus és
feladatok szerint) és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pályázók újraalkalmazására vonatkozó iránymutatás és tanácsadás és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógép-adatbázishoz és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõ-közvetítésre vonatkozó szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; munkaerõforrás-kihelyezés tervezése és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ideiglenes
munkaerõt közvetítõ irodák és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szolgálati szerzõdéses szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cégek munkaerõ-kihelyezési tevékenységének
igazgatása irányítása és tanácsadás és ezzel kapcsolatos információnyújtás; hirdetési és reklámszolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
kereskedelmi termékminták terjesztése munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kuponjegyek kibocsátása és kezelése áruértékesítés és szolgáltatások ösztönzésére munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; pontgyûjtõ kártyák kibocsátása, kezelése és elszámolása értékesítési vagy üzleti ösztönzésre
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; termékértékesítés ösztönzésének tervezését
és gyakorlását és promóciós szolgáltatásokat végzõ ügynökségek
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; prémiumkuponok kibocsátása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információ-
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nyújtás; üzletvezetési elemzés vagy üzletvezetési tanácsadás
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; mûködésigazgatás munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cégek személyzeti ügyeire, munkaerõ igazgatására és munkaerõ- toborzási tevékenységére vonatkozó iránymutatás és tanácsadás
munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; alkalmassági tesztek cégek személyzeti ügyeinek irányításához munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; piackutatás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; áruértékesítésre vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; értékesítési szerzõdések ügynöksége, mediációja,
intermediációja és képviselete munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; információk
nyújtása értékesítési szerzõdési ügynökségekre, mediációkra, intermediációkra és képviseletekre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szállodai üzletvezetés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
-útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; állásközvetítõ irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján; állásközvetítõ
irodákra vonatkozó információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján; árverezés munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; export-import irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; újság-elõfizetések végzése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratsokszorosítás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyorsírási
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; áttétel munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; iratok
címzését, borítékolását, lezárását és feladását végzõ irodák munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és vonatkozó információnyújtás; postai címjegyzék készítése és nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; számítógépek, írógépek, telexgépek és más hasonló irodagépek mûködtetése munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; irodai funkciók, nevezetesen irat vagy mágnesszalag dokumentáció munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; látogatók fogadása épületekben munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; reklámanyagok bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; írógépek, fénymásolók és szövegszerkesztõk bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
kapcsolatos információnyújtás; általános irodai munka-ügynökségek munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos
információnyújtás; iratok továbbítására szolgáló irodai folyamatok számítógépen keresztül munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; könyvelõ irodai tevékenység munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; céginformáció nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás;
hirdetési és reklámfelületek bérbeadása internetes honlapokon
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; munkaerõ információ nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági tanácsadás munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; munka-alkalmassági
tesztek (munkafajták és feladatok) munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; tájékoztatás és
tanácsadás pályázók újraalkalmazására vonatkozóan munkaerõkihelyezés vagy szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; automaták bérbeadása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés
útján és kapcsolatos információnyújtás; információlétrehozás és
szerkesztés számítógépes adatbázisba munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és kapcsolatos információnyújtás; pénzügyi állásfoglalások elkészítésére, vizsgálatára és hitelesítésére vonatkozó
információk nyújtása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
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és kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások ruházati, élelmiszer és ital valamint élõáru
területén, az áruk összehozása és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások
szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes
cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; húsra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tengeri állatokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura,
kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; tejre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
szénsavas italokra (üdítõitalok) és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára kávéra és
kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozottélelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; autókra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; elektromos gépekre és
berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámokra és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztítóeszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra, toalettszerekre, fogápolási
szerekre, szappanokra és mosószerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; nyomtatványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; sportáruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal, babákkal,
játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre
vonatkozó információnyújtás; fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó
információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzataival kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
ruházat, élelmiszerek és italok, élõállatok területén, ezen áruk
összehozása munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások szõtt anyagokra és ágynemûkre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; ruházati kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások lábbelikre vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; táskákra és erszényekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; személyes cikkekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és ezzel kapcsolatos információnyújtás; élelmiszerekre és italokra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; égetett szeszekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
húsra vonatkozó -kiskereskedelmi vagy- nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; tenger gyümölcseire vonatkozó
kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; zöldségekre és gyümölcsökre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; cukrászárura, kenyérre és zsemlére vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
rizsre és gabonafélékre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások tejre
vonatkozóan munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; szénsavas italokra (üdítõitalok)
és alkoholmentes gyümölcslevekre vonatkozó kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; teára, kávéra és kakaóra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; autókra vonatkozó kiskeres-
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kedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kétkerekû gépjármûvekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kerékpárokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; bútorokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
asztalosipari tartozékokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; gyékényszõnyegekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; szertartási kellékekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; elektromos -gépekre- és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos
információnyújtás; pengés vagy éles kéziszerszámok és berendezésekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel
kapcsolatos információnyújtás; konyhai berendezésekre, tisztítóeszközökre és mosóalkalmatosságokra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekre és orvosi ellátásra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; kozmetikumokra,
toalettszerekre, fogápolási szerekre, szappanokra és mosószerekre vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; mezõgazdasági gépekre, felszerelésekre
és ellátmányra vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és
ezzel kapcsolatos információnyújtás; (élõ) virágokra és fákra
vonatkozó kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás; üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és ezzel kapcsolatos információnyújtás;
nyomtatványokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; papír és papíráruval
kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; sportáruval kapcsolatos kiskereskedelmi vagy
nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy
szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; játékokkal,
babákkal, játékgépekkel és berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; hangszerekkel és zenei felvételekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
fényképezõgépekkel és berendezésekkel valamint fényképészeti
felszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján
és erre- vonatkozó információnyújtás; órákkal, karórákkal és
szemüvegekkel (szemüvegek és távcsövek) kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás;
dohánnyal és dohányzási cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ-kihelyezés
vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás; építõanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi
szolgáltatások és erre vonatkozó információnyújtás; csiszolatlan
vagy félig megmunkált drágakövekkel és azok utánzatával kap-

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
zése és lebonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügynökségek mûvészek számára; on-line
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszáriók
szolgáltatásai); sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

csolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások
munkaerõ-kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó
információnyújtás; kedvenc állatokkal kapcsolatos kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatások munkaerõ- kihelyezés vagy szerzõdés útján és erre vonatkozó információnyújtás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.646
(151) 2010.02.18.
M 09 02076
(220) 2009.07.15.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

RENEO
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
199.647
M 09 01661
Szász János, Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2010.02.18.
(220) 2009.06.08.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.651
(151) 2010.02.18.
M 09 02071
(220) 2009.07.15.
Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

Cimbalmos
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 199.652
(210) M 05 01758
(732) Kiss Péter, Zalaegerszeg (HU)
(546)

(151) 2010.02.18.
(220) 2005.05.19.

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

199.648
(151) 2010.02.18.
M 09 01669
(220) 2009.06.09.
Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, miniés mikrobuszok, négykerékmeghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállító gépjármûvek (furgonok).

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

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

199.653
(151) 2010.02.18.
M 09 02062
(220) 2009.07.15.
Autotarg 2000 Bt., Dunaharaszti (HU)
Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

199.649
(151) 2010.02.18.
M 09 02072
(220) 2009.07.15.
Közép Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

Muzsikás
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

199.650
(151) 2010.02.18.
M 09 02068
(220) 2009.07.15.
Mabao Music Bt., Budapest (HU)

Pesti Zsibongó
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szerve-

(511) 24 Ágynemûk, törölközõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sportruházat, fürdõruházat, úszónadrágok, zoknik.
26 Gombok, csattok.
(111) 199.654
(151) 2010.02.18.
(210) M 09 02069
(220) 2009.07.15.
(732) Gállosné Bogdán Éva, Budapest (HU)
(541) Bulváron innen és túl
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók szolgáltatásai;
elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; hangstúdiók szolgáltatásai; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügynökségek mûvészek számára; on-line
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszáriók
szolgáltatásai); sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofilmezés; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; zene
összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
(111) 199.655
(210) M 09 02077
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)
(546)

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

(151) 2010.02.18.
(220) 2009.07.15.

kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.
45 Számítógépes szoftver engedélyezése (jogi szolgáltatások),
szellemi tulajdon licencek adása.
(111) 199.658
(151) 2010.02.19.
(210) M 09 02395
(220) 2009.08.18.
(732) Cheng Aisheng, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.659
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01779
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(541) HORVÁTH ROZI
(511) 1
Ételtartósítás (kémiai anyagok).
29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.
30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.
(111) 199.660
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01780
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

Étkezési olajok és zsírok.

199.656
M 09 02075
RITEK Zrt., Szeged (HU)

(151) 2010.02.18.
(220) 2009.07.15.

RITEK
37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; számítógépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása tonerpatronok újratöltése.
38 Elektronikus levelezés, e-mail, fórumok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, számítógép terminálok közötti
összeköttetések, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével, üzenetek küldése.
41 Gyakorlati képzés (szemléltetés), oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk.
42 Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz; mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi
tevékenység, számítógép programok adatainak és adatoknak az
átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép
programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, számítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel

(511) 1
29
30

Ételtartósítás (kémiai anyagok).
Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.
Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

(111) 199.661
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01985
(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, könnyûbeton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

M305

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 199.662
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01983
(220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest
(546)

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

199.666
(151) 2010.02.22.
M 09 02195
(220) 2009.07.24.
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Budapest (HU)
dr. Handler Ákos, Budapest

(511) 45
(511) 1
Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, magánépítõk készre
kevert betonja.
39 Szállítás, áruk csomagolása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.663
M 09 01999
Pharmacash Kft., Kimle (HU)

(151) 2010.02.22.
(220) 2009.07.08.

NATURSTAR
3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, bébiételek,
gyógynövények, gyógyteák, gyógynövény kivonatok, fürdõsók,
légtisztítók, gyógyital, vitamin készítmények.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 199.664
(151) 2010.02.22.
(210) M 08 02315
(220) 2008.07.15.
(732) Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 199.665
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01577
(220) 2009.05.28.
(732) MED-BOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szabó István Tamás, Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

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

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

Fogyasztóvédelem.

199.667
(151) 2010.02.22.
M 09 02387
(220) 2009.08.17.
Immodeal Kft., Budapest (HU)
dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) COFFEE STORY
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(111) 199.668
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 02394
(220) 2009.08.17.
(732) Avery Dennison Corporation (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Pasadena, Kalifornia (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AVERY DENNISON
(511) 16 Nyomtatás nélküli címkék és biankó címketörzs; nyomtatott
címkék; címkék kereskedelmi és ipari célra; függõcímkék; lamináló anyagok; felragasztható címkék lapok és/vagy tekercs formájában; vonalkódcímkék kereskedelmi, ipari célokra, valamint
leltározás céljára; nyomásérzékeny nyerspapír; papír laptörzsek;
öntapadó lapok és tekercsek, címkék, jelzõcédulák, azonosító jelvények, grafikai jelölések és ehhez hasonlók készítéséhez; hõérzékeny címkék; nyomtatás nélküli és részben nyomtatott, öntapadó címkék nem textilbõl, amelyek felületére a készítõ vagy végfelhasználó a rendelkezésére álló berendezéssel vonalkód és alfanumerikus karakterek tükörképét rányomtatni képes; öntapadó
anyagokról lehúzható védõréteg; speciális és egyéni igények szerint kialakított címkék csalás elleni biztosítás és védelem céljára;
biztonsági címkék, nevezetesen azonosító információk kódolására alkalmas címkék; raktárpolcokon alkalmazott címkék az ár, termék és/vagy reklám megjelenítésére; címzéscímkék; csomagolópapírok, kartonok, nyomtatott és nyomtatás nélküli papírok és
karton függõcímkék általános felhasználásra; papírcímkék és függõcímkék; laminált papír, ragasztócímkék lap és tekercs formában; biztonsági réteggel ellátott papír másolásra megjelenítésre és
filmgyártásra alkalmazott címkék és jelzõcédulák készítésére;
nyomásérzékeny nyomtatópapír címkékhez és jelzésekhez; papírtörzs; fényképek, valamint számítógép és digitális fényképezõgép
által készített képek kinyomtatására használatos fotópapír; karton
csomagolólapok és betétek ruházati cikkekhez; tárgymutatók,
forgó irattárolók és kereskedelmi kártyák és függõcímkék, valamint képeslapok; öntapadó címketartók; öntapadó üzletikártya-tartók; ragasztós címkék és vasalások; ragasztós betûk, számok és szimbólumok; ragasztós vasalások; öntapadó papír lézernyomtatáshoz; domborított bélyegzõ; adatok, floppylemezek és
levelek céljára készített védõborítók; kitûzõ azonosítók és jelvények; karbonpapír; iratrendezõk; függõ iratrendezõk; gyûrûs iratrendezõk; iratrendezõk bemutatóanyagok számára; iratrendezõk
referenciaanyagok számára; tárolóiratrendezõk; felállítható iratrendezõk; borítólapok; bemutatómappák; védõtasakok; prezentációs, referenciaanyag-tartó és tároló védõtasakok, osztott védõtasakok; átlátszó mûanyag iratrendezõlapok, cégkártyák, üzleti kártyák és fényképek tárolására és bemutatására; indexált, átlátszó
mûanyag iratrendezõlapok; indexált elválasztólapok védõtasakokhoz; átlátszó, mûanyag laminált tasakok kártyák fényképek,
bizonyítványok és hasonló dokumentumok védelmére; iratrende-
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zõ betétek; lapkiemelõk iratgyûjtõkhöz; öntapadós címketartók;
zippzáras vinil tárolók irodaszerekhez; laminált védõlapok dokumentumokhoz; tárolódobozok irodaszerek számára; lefûzhetõ lapok; formanyomtatványok; borítékok; és üzenetek feljegyzésére
szolgáló könyvek; regiszteres és nem regiszteres elválasztólapok
iratrendezõkhöz és hasonlókhoz, és index címkék; nyomtatott és
üres papír és karton függõcímkék általános célokra; fényképalbumok; regiszteres, átlátszó, mûanyag iratrendezõ lapok; indexált
elválasztólapok védõtasakokhoz; átlátszó mûanyagból készült laminált lapok kártyák, fényképek, bizonyítványok és hasonló dokumentumok védelmére; lapkiemelõk iratgyûjtõkhöz; modulok
iratrendezõkhöz és dossziékhoz; tárolódobozok; elválasztólapok
és fedélborítók papírokhoz; papírkapcsok; öntapadós címketartók; öntapadós cégkártyatartók; iratrendezõ betétek; kisalakú
mappák; kitûzõ azonosítók és kitûzõk; gyûrûs iratgyûjtõk; iratrendezõk prezentációk számára; felállítható iratrendezõk; jegyzetfüzetek; zippzáras vinil tárolótasakok papíráruhoz; iratrendezõk prezentációkhoz; ragasztós címkék és megerõsítõ elemek;
adat, floppylemez és postai védõtasakok; mappák; iratgyûjtõ
dossziék, iratlefûzõk; iratrendezõk személyes dokumentumok
céljára és iratrendezõk irodaszerek céljára; zsebkönyv; határidõnapló; számítógép-nyomtatóba behelyezhetõ címkék, nevezetesen öntapadó névkártyák, biztonsági címkék, öntapadó biztonsági
címkék kártyák és kártyabetétek mûanyag tartóhoz, azonosítókártyák, fényképes azonosítókártyák és -címkék; szalag- és jelölõpapírok; figyelmeztetõ címkék papírból, papírból készült címkék a
munkafolyamat állandó komponenseinek jelzésére, jármû azonosítására és logisztíkai célokra; élelmiszerek frissességének mérésére szolgáló kijelzõhöz csatlakoztatott címkék és függõcímkék;
díszítõcímkék képpel ellátva postai bélyegekként felragasztható
módon; ragasztós hátú vagy ragasztós felületû lapok, szalagok és
hengerek papírból vagy fõleg papírból dekorációs és megjelenítési célra, és címketörzsek; öntapadós anyagok tekercs vagy lapok
formájában, beleértve azokat, amelyek papírból készülnek bármilyen célra, például dekoráció, jelölés, autócsíkozás, leszedhetõ
jelölés biztonsági és információs jelölés céljára; mûanyag fóliák
és laminált anyagok kereskedelmi vagy ipari csomagolás céljára
tekercs vagy lapok formájában; fényvisszaverõ címkék kereskedelmi, grafikai vagy ipari célokra; nem textilbõl készült címkék és
jelölõcédulák; nem textil figyelmeztetõ- és nyomkövetõ címkék,
nem textil címkék az egyes munkafolyamatok állandó komponenseinek, gépjármû azonosításának jelölésére és logisztikai célra;
gépjármûvek belsõ terébe szánt különféle dekorációs termékek és
nem textilbõl készült címkék, nevezetesen meleg hatására tapadó
címkék és meleg hatására textilre tapadó ragasztók, légzsák figyelmeztetõ címke a szélvédõn és gyermekülésre vonatkozó figyelmeztetõ címke a biztonsági övön; nem textil vonalkódcímkék
nyomkövetésre erõmûvekben.
(111) 199.669
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01778
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

Sók.

(111) 199.670
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 02385
(220) 2009.08.17.
(732) Körga Electronic Kft., Budapest (HU)

(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(541) KÖRGA
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 199.671
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01580
(220) 2009.05.28.
(732) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(111) 199.672
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01579
(220) 2009.05.28.
(732) Sanoma Digital Media Közép-európai Kommunikációs
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(111) 199.673
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01986
(220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(546)

(511) 1
Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, polymer-szál erõsítésû beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.
(111) 199.675
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01992
(220) 2009.07.07.
(732) G.L. Pharma GmbH ( a limited liability company under
Austrian law), Lannach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANOCIPRAM
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.676
(151) 2010.02.22.
M 09 02192
(220) 2009.07.24.
Hajnal Húskombinát Kft., Gyõr (HU)

HAJNAL

(111) 199.679
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 02384
(220) 2009.08.17.
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry
„ALKALOID” AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(541) KLODOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

29 Hús, húskészítmények, kolbász, szalámi, felvágott, húskonzervek, sonka és egyéb töltelékáruk.

(111) 199.677
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 02181
(220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.680
(151) 2010.02.22.
M 09 01781
(220) 2009.06.18.
DAIGIANA Bt., Budapest (HU)
DUKKON Ügyvédi Iroda, Budapest

199.678
(151) 2010.02.22.
M 09 01797
(220) 2009.06.19.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

Ruházati cikkek, fürdõruha.

199.681
(151) 2010.02.22.
M 09 01792
(220) 2009.06.19.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Virtualoso
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 199.682
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01777
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
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(511) 1
Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, kitöltõ beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(546)

(511) 1
29
30

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

Ételtartósítás (kémiai anyagok).
Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.
Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

37

Építés, javítás, szerelési szolgáltatás.

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

(511) 1
Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, vízzáró beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.
199.684
M 09 02198
Kecskés Tibor, Érd (HU)

HÁZ LÁZ

(111) 199.688
(151) 2010.02.23.
(210) M 09 02180
(220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 199.683
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01984
(220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest
(546)

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

199.687
(151) 2010.02.22.
M 09 01997
(220) 2009.07.08.
Vollár Tibor, Törökbálint (HU)
dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(111) 199.689
(210) M 09 02178
(732) Árvai Sándor, Heves (HU)
(546)

(151) 2010.02.23.
(220) 2009.07.23.

(151) 2010.02.22.
(220) 2009.07.24.

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

(511) 35 Függöny, lakástextil és függönykarnis értékesítése az interneten.
40 Szabás, szabászati szolgáltatások.
(111) 199.690
(151) 2010.02.23.
(210) M 09 01966
(220) 2009.07.06.
(732) LITERATURA MEDICA Orvostudományi Publicisztikai
Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kókai Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 199.685
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01993
(220) 2009.07.07.
(732) N.V. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang
Siantar, Sumatera Utara (ID)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigaretták, kretek cigaretták, szivarok; cigarettapapírok,
cigarettaszûrõk; hamutartók (nem nemesfémbõl).
(111) 199.686
(151) 2010.02.22.
(210) M 09 01982
(220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és
fejlesztés.
(111) 199.691
(151) 2010.02.23.
(210) M 09 02174
(220) 2009.07.21.
(732) DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pécs (HU)
(546)

(111) 199.695
(151) 2010.02.23.
(210) M 09 01766
(220) 2009.06.18.
(732) Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 199.692
(151) 2010.02.23.
(210) M 09 02179
(220) 2009.07.23.
(732) City Service Franchise Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver-tervezés és fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

199.693
(151) 2010.02.23.
M 09 02375
(220) 2009.08.14.
Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 1
Mezõgazdasági vegyi-termékek.
5
Gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.694
(151) 2010.02.23.
M 09 01975
(220) 2009.07.07.
Palásti József, Kunszállás (HU)
dr. Tóth Imre, Tóth Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

199.696
(151) 2010.02.23.
M 09 02367
(220) 2009.08.13.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek és
anyagok gyógyászati és klinikai használatra; tápszer és más csecsemõk és kisgyermekek számára készült tejalapú italpor, ételek
és ételkészítmények babáknak, ételek és ételkészítmények gyermekeknek és betegeknek gyógyászati használatra; ételek és ételkészítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; gyógyászati használatra szánt tápanyag és diétás kiegészítõk; vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-készítmények, cukrászati
gyógytermékek.
29 Zöldségek és burgonya (tartósított. fagyasztott, szárított
vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, fagyasztott. szárított vagy
fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában
is, levesek, zselék, tészták, konzervek, készételek, fagyasztott
vagy szárított; lekvárok; tojások; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tej alapú italok; tej alapú és tejszín alapú desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szója alapú
készítmények: étkezési olajok és zsírok; fehérje készítmények
emberi fogyasztásra készülõ ételekhez: krémporok: kolbászok;
hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leves koncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskockák levesek.
30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok;
jeges kávé; pótkávék, pótkávé kivonatok, pótkávé alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmények és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és kakaó alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, csokoládé alapú készítmények és italok; cukrászsütemények,
édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukorkák; cukor; rágógumi;
természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák,
tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek,
szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott
sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott
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joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek
és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy
fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez;
méz és mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska;
rizs, liszt vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában
is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szója szósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

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

199.701
(151) 2010.02.24.
M 08 01620
(220) 2008.05.09.
Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

199.697
(151) 2010.02.23.
M 08 02587
(220) 2008.08.12.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FLUORISIL
(511) 1
Vegyipari termékek.
3
Fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

199.698
(151) 2010.02.23.
M 09 02379
(220) 2009.08.14.
Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

Bilo Star
5
Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõ szerek [gyógyszerek], gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok
gyógyteák, pasztillák gyógyszerészeti használatra, rágógumi
gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
30 Cukorkaáruk, jeges tea, rágógumi, nem gyógyászati használatra, tea alapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, limonádék, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok zöldséglevek (italok).
199.699
(151) 2010.02.23.
M 09 02381
(220) 2009.08.14.
ISOMAT S.A., Agios Ahtanassios (GR)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

199.702
(151) 2010.02.24.
M 08 01621
(220) 2008.05.09.
Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest

199.703
(151) 2010.02.24.
M 09 01647
(220) 2009.06.29.
Humancell MCC Kft., Budapest (HU)
Belányiné Hecsei Edit, Budapest

(511) 5
Vérkészítmények, sejtek, szövetek, különösen õssejtek gyógyászati célra, sperma mesterséges megtermékenyítéshez.
44 Humán sejtek, szövetek, szervek gyûjtése, preparálása, kutatáshoz való felhasználása, orvosi felhasználási célú készítmény
készítése, különös tekintettel a köldökzsinórvér eredetû õssejtekre és spermasejtekre; biológiai készítmények készítése sejtvonalak létrehozása és fenntartása, vér szeparálása, sejtek, szövetek,
szervek, készítmények mélyfagyasztása és fagyasztva tárolása;
vérkészítmények, sejtek, szövetek, szervek biológiai meghatározása, analizálása, tipizálása, sejtfelszíni marker-jelölése; vérvételi helyiség és orvosi vizsgáló szoba mûködtetése, orvosi szolgáltatás nyújtása, orvosi vizsgálat, diagnosztika, orvosi szakvélemény
készítése.
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eszközök; tanítási és oktatási anyagok és eszközök (készülékek
kivételével).
35 Hirdetés, reklámozás, reklámanyagok terjesztése.
38 Rádiós mûsorszórás, televíziós mûsorszórás; internetes csevegési helyek biztosítása.
41 Oktatás; szakképzés; kollégiumok; óvodák; tanfolyamok
szervezése és tartása; matinék, elõadóestek, konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok szervezése és tartása; oktatási és szórakoztatási célú versenyek szervezése; kulturális és nevelési célú
kiállítások szervezése; szórakoztatás; bálok szervezése; üdölõtáborok szervezése; fényképészet; könyvek, folyóiratok, magazinok, újságok és egyéb nyomtatványok kiadása; CD-k, DVD-k és
egyéb audiovizuális eszközök kiadása; elektronikus könyvek folyóiratok és újságok on-line kiadása; on-line elérhetõ elektronikus
publikációk; elektronikus desktop kiadói tevékenység; videofilmgyártás; rádió- és televízióprogramok készítése.
45 Jótékonysági, szociális és segélyezési szolgáltatások szervezése és nyújtása; tanácsadás idõsek, betegek, menekültek, testi
és szellemi fogyatékosok részére; mozgássérültek és elhagyott
gyermekek segítése és ellátása; társadalmi jellegû szolgáltatások;
díjak kitûzése és odaítélése; egyesületi szolgáltatások.

(111) 199.704
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 01847
(220) 2009.07.29.
(732) Menyhárd István Alapítvány, Budapest (HU)
(541) MENYHÁRD ISTVÁN TARTÓSZERKEZET-

TERVEZÕ MESTERISKOLA
(511) 16 Nyomdaipari termékek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szogáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.705
(151) 2010.02.24.
M 09 01859
(220) 2009.06.25.
Debreceni Csoport Kft., Szolnok (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.
29 Hûsipari termékek, húsfélék, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk, töltelékáruk, sonka, zsír, baromfi, sertéshús termékek.
(111) 199.706
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 01857
(220) 2009.06.25.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)
(591)

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

199.707
M 09 01853
Zhao Ming, Budapest (HU)

(151) 2010.02.24.
(220) 2009.06.25.

PAS
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 199.708
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 01025
(220) 2009.04.14.
(732) KÉPMÁS 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) KÉPMÁS
(511) 9
Mûsoros kazetták, videokazetták; CD-k, DVD-k; számítógép programok.
16 Könyvek, képregények, folyóiratok, magazinok, újságok,
hírlevelek, katalógusok, brosúrák, prospektusok, poszterek, naptárak, atlaszok, térképek, üdvözlõlapok, könyvjelzõk; író- és rajz-

(111) 199.709
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 00606
(220) 2009.03.09.
(732) Magyar Útügyi Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

M312

199.710
(151) 2010.02.24.
M 09 02662
(220) 2009.09.18.
Phylazonit Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

PHYLAZONIT
1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; talajtrágyák; mikroorganizmus készítmények, kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
199.711
(151) 2010.02.24.
M 09 02663
(220) 2009.09.18.
Phylazonit Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) NYÍRAZONIT
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a gyomírtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket;
mûtrágyák; talajtrágyák; mikroorganizmus készítmények, kultúrák nem humán és állatgyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.712
(151) 2010.02.24.
M 09 02461
(220) 2009.08.27.
Dinnyés József, Budapest (HU)

(111) 199.717
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 02252
(220) 2009.07.31.
(732) Adlertours, Balatonszárszó (HU)
(546)

Thomas Breitling
25

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.713
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 02447
(220) 2009.08.26.
(732) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.718
(151) 2010.02.24.
M 09 02041
(220) 2009.07.13.
Polyák László, Budapest (HU)

Ecocafe
30 Kávé, tea, kakaó és ezen alapú italok, cukrászati sütemények, gabonakésztímények, cukorka, méz, fagylaltok.
32 Alkoholmentes italok.
43 Vendéglátás.

(111) 199.719
(210) M 09 02040
(732) Triones Kft., Budapest (HU)
(546)

199.714
(151) 2010.02.24.
M 09 02449
(220) 2009.08.26.
PRÍMA PIKK-PAKK, Budapest (HU)

PRÍMA PIKK-PAKK
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 199.715
(151) 2010.02.24.
(210) M 09 02260
(220) 2009.08.03.
(732) Student Marketing és Promóciós Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Felület az Univerzum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.716
(151) 2010.02.24.
M 09 02254
(220) 2009.07.31.
SCA Hygiene Products Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Jeles Judit, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2010.02.24.
(220) 2009.07.13.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

GYENGÉDSÉG MINDEN ÉRINTÉSBEN
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
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199.720
(151) 2010.02.24.
M 09 02044
(220) 2009.07.09.
Swiss Time Kft., Budapest (HU)
dr. Falcsik István, Falcsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.721
(151) 2010.02.24.
M 09 02059
(220) 2009.07.15.
Polgári Újpestért Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Gyepes Péter, Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.727
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02285
(220) 2009.08.05.
(732) Steiner László, Budapest (HU);
Lengyel Péter, Budapest (HU);
Fekete István, Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) interim.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi (üzletviteli) ügyletek; kereskedelmi (üzletviteli) adminisztráció; irodai munkák.

Együtt Újpestért
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

199.722
(151) 2010.02.24.
M 09 02055
(220) 2009.07.13.
eVisit Kft., Nagymaros (HU)
dr. Dudás Ágnes, Dr. Dudás Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

Terápiás pillanatok
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 199.725
(210) M 09 02491
(732) Lin Chen, Budapest (HU);
Chen Jianxin, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.08.31.

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

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

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.08.05.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.729
(151) 2010.02.25.
M 09 02089
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 25

199.728
M 09 02290
Du Fengxian, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter, Budapest

199.730
(151) 2010.02.25.
M 09 02090
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

199.726
(151) 2010.02.25.
M 09 02097
(220) 2009.07.16.
dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
Török Antal, Gyõr

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

Stressz Pressz
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosúrák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézikönyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, nevezetesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszichológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyóiratok 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) 199.731
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02284
(220) 2009.08.04.
(732) Várvag Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Kft., Cegléd (HU)
(740) dr. Fülöp Hajnalka, Cegléd
(546)

(511) 36
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Ingatlankezelés; pénzügyi igazgatás; vagyonkezelés.
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(111) 199.732
(151) 2010.02.25.
(210) M 08 03793
(220) 2008.12.10.
(732) Soltész Krisztina, Budapest (HU)
(546)

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

199.738
(151) 2010.02.25.
M 09 02086
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(511) 16 Könyvek, sajtótermékek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.733
(151) 2010.02.25.
M 08 03952
(220) 2008.12.29.
Beauty Model Ltd., Majmo, Marshall Islands (IS)
Michael Patrick Dwen, Diósd

HUMMUS BAR
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.734
(151) 2010.02.25.
M 09 02091
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(111) 199.735
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02707
(220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

199.736
(151) 2010.02.25.
M 06 00806
(220) 2006.03.08.
VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
199.740
(151) 2010.02.25.
M 09 02085
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

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

(511) 43

VIVIEN AQUAOFFICE
32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök; ezek irodák, cégek, vállalkozások, intézmények, közintézmények, közületek részére való közvetlen kiszállítására.

Gyorséttermek.

(111) 199.742
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02293
(220) 2009.08.06.
(732) Hungarolingua Transzkommunikációs és Kulturális
Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Pelcz Zsuzsanna, Pelcz Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

ÚJFEHÉRTÓI FÜRTÖS MEGGYPÁLINKA
33

Blefagel

(111) 199.741
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02094
(220) 2009.07.16.
(732) ESHD Euro-Service Home Delivery Szolgáltató Kft.,
Budaörs (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.737
(151) 2010.02.25.
M 08 00333
(220) 2008.02.04.
Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

199.739
(151) 2010.02.25.
M 09 02083
(220) 2009.07.15.
GLIM Care s.r.o., Choustnik (CZ)
Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

Pálinkák.
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(511) 41 Oktatás, különösen nyelvoktatás; könyv, tankönyv és nyelvkönyv kiadás, CD, CD- ROM, DVD kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok rendezése és szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képzõ;
fordítói szolgáltatások; oktatási tárgyú információk nyújtása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.743
M 09 02300
Koroknai Júlia, Marcali (HU)

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.08.07.

HYPNOSE
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Elõadómûvészek szolgáltatásai, fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, modellügynökségek mûvészek számára, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése /impresszáriók szolgáltatásai/,
színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofilmezés videofilmgyártás, éjszakai klubok, élõ elõadások
bemutatása.

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(111) 199.749
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02705
(220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.750
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 00405
(220) 2009.02.16.
(732) LITECOM Kommunikációs Iroda Bt., Budapest (HU)
(591)

(111) 199.744
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 02484
(220) 2009.08.29.
(732) Centrum Televízió Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

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

199.745
(151) 2010.02.25.
M 09 02485
(220) 2009.08.29.
Pakucza 2007. Kft., Békéscsaba (HU)
dr. Szécsi István, Szécsi Ügyvédi Iroda, Gyula

MAGYAR HERKULES tejtermék család
29

Tej és tejtermékek.

199.747
(151) 2010.02.25.
M 09 02084
(220) 2009.07.15.
Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) SZÍVKÜLDI
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.751
M 09 01679
Slezák Antal, Töltéstava (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.06.11.

(511) 16 Papír és papírcikkek, nyomtatványok, magazinok, újságok
és folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok, fényképek, tanítási és
oktatási eszközök (készülékek kivételével), klisék, kártyák, melyek ebbe az áruosztályba tartoznak.
38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publikálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetítése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgáltatások, e-mail.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.748
(151) 2010.02.25.
M 09 02088
(220) 2009.07.16.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
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199.752
(151) 2010.02.25.
M 09 02082
(220) 2009.07.15.
GLIM Care s.r.o., Choustnik (CZ)
Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

Protectum
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 199.753
(151) 2010.02.25.
(210) M 09 01493
(220) 2009.07.09.
(732) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)
(546)

(111) 199.759
(210) M 09 02236
(732) Poltrend Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.754
(151) 2010.02.25.
M 09 01286
(220) 2009.04.30.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

(111) 199.756
(210) M 09 01854
(732) Zhao Ming, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.06.25.

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

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezés) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
199.757
(151) 2010.02.25.
M 09 02093
(220) 2009.07.16.
Magortherm Zrt., Budapest (HU)

MAGORTHERM
17 Hangszigetelõanyagok, hõszigetelõanyagok, szigetelõ tûzállóanyagok, szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõanyagok.
19 Tûzálló építõanyagok, nem fából, tûzálló cementvakolatok.
37 Szigetelési szolgáltatások, építés; vakolás /vakolási munkák/, vízszigetelés /építõipari/.
42 Építési tervkészítés, építészet.

(111) 199.758
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02032
(220) 2009.07.13.
(732) Arundo Kft., Veresegyház (HU)
(546)

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

(151) 2010.03.01.
(220) 2009.07.30.

199.760
(151) 2010.03.01.
M 09 02424
(220) 2009.08.19.
Mednyánszky Zoltán, Gyõr (HU)

crysteel
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) 199.761
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02235
(220) 2009.07.29.
(732) DRW-Invest Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szeged (HU)
(541) DR.WEISS PATIKA
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

M317

199.764
(151) 2010.03.01.
M 09 01421
(220) 2009.06.17.
Nagy Gábor, Budapest (HU)
dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
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szati használatra, kutya lemosószerek (öblítõ), kutya mosdatószerek.
5
Parazitaölõ készítmények, parazitaölõ szerek, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, rovarriasztó szerek kutyáknak, állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, állatok lemosására szolgáló szerek.
31 Italok kedvtelésbõl tartott állatok részére, istállótakarmány
állatoknak, gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek állati fogyasztásra, ehetõ rágcsálnivalók állatoknak, erõsítõ takarmány állatoknak, dara baromfiaknak, darakeverék haszonállatok hizlalására, halliszt állati fogyasztásra, kutyaeledelek
(kekszfélék), liszt állatoknak, madáreledelek, magvak állati fogyasztásra, széna, szépiacsont madaraknak, takarmány, takarmányadalékok nem gyógyászati célra, takarmánypogácsa (szarvas)marháknak, táplálék kedvtelésbõl tartott állatoknak, táplálékok állatoknak, termékek állati alomhoz, tõzeg alomnak.

(546)

(511) 16 Papírtermékek, papíripari cikkek, magazinok, revük (idõszaki lapok).
(111) 199.766
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 01430
(220) 2009.05.14.
(732) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Rovarirtó szerek (inszekticidek), kártékony állatok irtására
szolgáló készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.770
(151) 2010.03.01.
M 06 03541
(220) 2006.10.27.
Szigeti Krisztina, Érd (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

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

199.776
(151) 2010.03.01.
M 09 02023
(220) 2009.07.10.
Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)
Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, újságok, folyóiratok,
fényképek, tanítási- és oktatási anyagok.
(111) 199.773
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 01434
(220) 2009.05.14.
(732) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 199.774
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02238
(220) 2009.07.30.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(541) BRILL
(511) 33 Szeszesitalok.
(111) 199.775
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02020
(220) 2009.07.09.
(732) Panzi-Pet Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 3
Kozmetikai szerek állatok számára, samponok kedvtelésbõl
tartott állatoknak, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyá-

M318

199.777
(151) 2010.03.01.
M 09 01832
(220) 2009.06.24.
Alimed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ALIMED
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, szakvélemény adása, számítógép programok kidolgozása, számítógép programok adatainak átalakítása,
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számítógépek programjainak és adatoknak az átalakítása, számítógép programok korszerûsítése.
44 Gyógyszerészeti tanácsadás, egészségügyi szolgáltatások,
gyógyszerészeti adatok begyûjtése.

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

199.782
(151) 2010.03.01.
M 09 01839
(220) 2009.06.24.
Dr. Sarkady Ildikó, Budapest (HU)
dr. Pintér Aurél ügyvéd, Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.778
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02230
(220) 2009.07.29.
(732) GYÕRLAKK Festékgyártó Zrt., Gyõr (HU)
(546)

(511) 2
(111)
(210)
(732)
(740)

Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok.

199.779
(151) 2010.03.01.
M 09 02022
(220) 2009.07.09.
Friesland Brands BV, PE MEPPEL (NL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MIA
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek;
túró, sajt, vaj, joghurt és kefir, étkezési olajok és zsírok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.780
(151) 2010.03.01.
M 09 02021
(220) 2009.07.09.
Friesland Brands BV, PE MEPPEL (NL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

199.783
(151) 2010.03.01.
M 09 00779
(220) 2009.03.24.
B.B. Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft., Vác (HU)

bbalkusz
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 199.784
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 01624
(220) 2009.06.03.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU);
X-Meditor Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek, tejporok, sûrített tej, instant tejkészítmények, és más készítmények élelmiszerekhez, melyek nem tartoznak más osztályokba; krém vagy tej alapú anyagok kávéhoz.
30 Kötõanyagok élelmiszerekhez és italokhoz, melyek nem
tartoznak más osztályokba; keverékek instant kávé és kakaó italok készítéséhez; kávé, csokoládé és kakaó italok.
(111) 199.781
(210) M 09 00783
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)
(554)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Szakmai képzés, oktatás, konferenciák szervezése és lebonyolítása.
45 Jogi szolgáltatások, képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások], szaktanácsadás média jogi kérdésekben.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.794
(210) M 09 01293
(732) Csobán Éva, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.01.
(220) 2009.03.24.

(151) 2010.03.03.
(220) 2009.04.30.

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; (esküvõi ünnepségek
rendezése).

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

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

M319

199.795
(151) 2010.03.03.
M 09 01491
(220) 2009.05.20.
Armanik Trading Kft., Dunakeszi (HU)

HUNDEKOR
17 Habosított polisztirol mûanyaghab, egyéb habosított mûanyag termék és ezekbõl az anyagokból készített blokkok (tömböntvények) átalakítása beltéri dekorációs rendeltetésre.
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(111)
(210)
(732)
(740)

19 Mûanyag dekorációk, mûanyag formák, díszlécek, öntött
formák, extrudált, vágott vagy hõkezeléssel alakított termékek,
amelyek habosított vagy nem habosított mûanyagból készülnek.
20 Ehhez az osztályhoz tartozó belsõ dekorációs gyártmányok,
mint például mûanyag gyártmányok és elemek.

(111) 199.799
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 01817
(220) 2009.06.23.
(732) LANTOSBOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Soltvadkert (HU)
(546)

199.796
(151) 2010.03.03.
M 09 01599
(220) 2009.05.29.
Intel Corporation, Santa Clara, California (US)
ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Karácsonyi Béla
szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 33

(541) PENTIUM
(511) 16 Nyomtatványok; fõként kiadványok, könyvek, folyóiratok,
újságok, magazinok, brosúrák, pamfletek és felhasználói kézikönyvek a számítógép iparral kapcsolatban, számítógép hardver,
számítógép szoftver, számítógép perifériák, számítógép alkatrészek számítógéppel kapcsolatos szolgáltatások és/vagy kommunikációs-termékek és szolgáltatások; utasítások, oktatási segédeszközök és kézikönyvek, írószer és papíráruk és irodaszerek, írópapír, jegyzettömbök, számítógép papír és számítógép programok feljegyzésére (rögzítésére) alkalmas papír szalagok és kártyák.
38 Kommunikációs szolgáltatások.
42 Számítógéppel kapcsolatos és kommunikációval kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen számítógéppel és kommunikációval kapcsolatos termékek installációjával (üzembehelyezésével),
javításával, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások, segítség és
tanácsadás; on-line katalógus és postai rendeléses szolgáltatás
számítógéppel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és
szolgáltatásokhoz; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógéppel és kommunikációval kapcsolatos termékekhez és szolgáltatásokhoz ügyfelek részére információs szolgáltatás a számítógép
technológia területén az Interneten-en keresztül; on-line kiadványokkal nevezetesen könyvek, brosurák, termék riportok, katalógusok és pamfletek kiadásával kapcsolatos tevékenység a számítógép és információs technológia területén; szabványok szerkesztése ügyfelek számára számítógép-szoftver, -hardver és kommunikációs berendezések tervezésével és üzembehelyezésével kapcsolatban; számítógép szoftver, számítógép hardver és hálózattervezési szolgáltatás ügyfelek számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.797
(151) 2010.03.03.
M 09 01814
(220) 2009.06.23.
KLÍMA KLUB Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest (HU)
dr. Némethi Gábor, Holló és Némethi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 45

Környezetvédelem.

(111) 199.798
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 01815
(220) 2009.06.23.
(732) E-TRAINING CENTER Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
36
41

Audiovizuális tanítási eszközök.
Biztosítási ügynöki tevékenység.
Oktatás.

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

199.800
(151) 2010.03.03.
M 09 01819
(220) 2009.06.23.
Your Dance Kft., Budapest (HU)
Kléger Ügyvédi Iroda, Dr. Kléger Viktor ügyvéd, Budapest

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

199.801
(151) 2010.03.03.
M 09 02006
(220) 2009.07.07.
Kovásznay Dóra, Csénye (HU)
dr. Horváth Péter ügyvéd, Sárvár

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 199.802
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 02009
(220) 2009.07.09.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek, különösen rádióés televízió programok készítése; riporteri szolgáltatások; show
mûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.803
(151) 2010.03.03.
M 09 02017
(220) 2009.07.09.
Green Textile Recycling Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Attila, Dr. Sasvári Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

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

199.807
(151) 2010.03.03.
M 09 02209
(220) 2009.07.27.
Kondor és Társa Kft., Debrecen (HU)
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35

(511) 12 Babakocsik; biztonsági gyermekülések jármûvekbe.
20 Gyermek etetõszékek; járókák, állókák kisgyermekeknek
(bébikompok).

Használtcikk kereskedelem; használtcikk franchise.

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

(111) 199.804
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 02202
(220) 2009.07.23.
(732) PINKA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Illés Géza Márton, Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

199.808
(151) 2010.03.03.
M 09 02210
(220) 2009.07.27.
dr. Steier József, Budapest (HU)
Sághelyi György, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, különösen szellõzõ lábbelik, különleges sportcipõk.
35 Kereskedelmi ügyletek.
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.805
(151) 2010.03.03.
M 09 02204
(220) 2009.07.27.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

Celebmûszak
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
199.806
M 09 02208
SpaTrend Kft., Üröm (HU)
dr. Bodó Tibor ügyvéd, Üröm

(511) 11
37

(151) 2010.03.03.
(220) 2009.07.27.

Fûrdõkád garnitúrák; fûrdõkádak.
Elektromos berendezések felszerelése és javítása.

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

199.809
(151) 2010.03.03.
M 09 02212
(220) 2009.07.27.
Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
DVD-k betegek és orvosok számára gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos információ tartalommal.
16 Nyomtatott információs anyagok betegek és orvosok számára gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos
tartalommal.
35 Üzleti szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos ápolói támogatás és tanácsadó/segélyhívó központ szolgáltatások ajánlása/kínálása.
41 Oktatási, nevelési szolgáltatások, nevezetesen gyógyászati/gyógyszerészeti készítményekkel kapcsolatos információ nyújtása internetes honlapon (website).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.810
(151) 2010.03.03.
M 09 02220
(220) 2009.07.28.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok;tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.811
(151) 2010.03.03.
M 09 02403
(220) 2008.04.29.
Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; szárítóanyagok, beleértve a pácolóanyagokat, higítószereket, szinezékeket, melyek mind a festé-

kek, kencék és lakkok adalékanyagai; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; alapozó készítmények (festékekhez); fapácok; ragasztóanyagok; javítószerek festékekhez, kencéhez és lakkhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.812
(151) 2010.03.03.
M 09 02409
(220) 2009.08.18.
Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) INDÍTSD BE AZ AGYAD
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávépótlók, kakaós italok, csokoládés italok és ezek elkészítéséhez szükséges anyagok, tea, péksütemény, cukor és édesítõszerek, tészta, kekszek, torták, édes ostyák,
ostyák, cukrászsütemények, tésztafélék, alapanyagok, amik gabonákból készültek, pattogatott kukorica, ehetõ fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, méz, puding, snack termékek mint például pattogatott kukorica és kukoricapehely és más kukorica, rizs, árpa,
rozs és tészta alapú snack termékek.
A rovat 199 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 175.821, 190.363,
195.842, 195.904, 195.906, 198.739, 198.892, 199.309, 199.347,
199.352, 199.464, 199.555–199.558, 199.560–199.568, 199.570,
199.571, 199.580–199.602, 199.617–199.620, 199.642–199.644,
199.646–199.656, 199.658–199.673, 199.675–199.699, 199.701–
199.722, 199.725–199.745, 199.747–199.754, 199.756–199.761,
199.764, 199.766, 199.770, 199.773–199.784, 199.794–199.812
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