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Lajstromozott védjegyek II.

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

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

199.139
M 09 02372
(220) 2009.06.04.
Claessens International Limited, London (GB)
S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

CLAESSENS
35 Marketing; piackutatás; marketingtanulmányok; promóciós, hirdetési és PR-szolgáltatások; konzultációs és tanácsadási
szolgáltatások, mindezek a fentebb említett szolgáltatásokkal
kapcsolatban.
42 Kereskedelmi és mûszaki tervezési szolgáltatások; kereskedelmi grafikai tervezési szolgáltatások; mûtárgyak készítése; tervezési szolgáltatások, mindezek céges és termékarculattal, csomagolással és címkézéssel kapcsolatban; új termékek kialakítása;
tervezési konzultációs szolgáltatások, mindezek termékek és
szolgáltatások promótálásával, reklámozásával és forgalmazásával kapcsolatban.

199.140
M 09 01968
(220) 1997.12.08.
AGC Flat Glass Europe S.A., Bruxelles (BE)
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

199.559
M 09 00884
(220) 2008.03.06.
Avon Products Inc., New York, New York (US)
dr. Gödölle István, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS
& SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PLANET SPA
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai készítmények, hajápolószerek; fogápolószerek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyag fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.
(111) 199.569
(210) M 09 01502
(732) Nagy Attila, Budapest (HU);
Farkas Ditta, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.09.
(220) 2009.05.21.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokhoz, ágy- és asztalnemûk.

COLORBEL
17 Félig megmunkált mûanyagok; mûanyagból és megerõsített
mûanyagból készült burkolatok, lemezek, panelek és válaszfalak
színezett vagy átlátszatlan felületekkel vagy ezek nélkül; üvegek
és üvegkeverékek szigetelés céljára, melyek az adott áruosztályba
tartoznak; a fenti termékek részei és szerelvényei.
19 Nem fém építõanyagok, építési (hõszigetelõ) üveg, ablaküveg, úsztatott üveg, merevített üveg, edzett üveg, temperált
üveg, biztonsági üveg; díszített üvegek, színezett üvegek, zománcozott üveg, festett üvegek, fémmel bevont üveg, bevont üveg;
üvegbeerõsítés, szigetelõ üvegbeerõsítés, melyek nem tartoznak
más osztályokba; ablakok; nem fémbõl készült ablakkeretek és
ablakperemek; nem fémbõl készült csegelyek és bevonatok; nem
fémbõl készült ajtók és ajtókeretek, burkolatok, építkezéshez,
külsõ és belsõ szerelvényekhez, külsõ és belsõ dekorálási célokra,
bútorokhoz, fürdõszobai berendezésekhez, zuhanyzókhoz, zuhanyfülkékhez és zuhanyfalakhoz használt üveg és mûanyag lemezek, panelek és válaszfalak; a fenti termékek részei és felszerelései kivéve természetes vagy mesterséges kövek, cement, mész,
malter, gipsz, kavics vagy útépítéshez használt termékek és kivéve bármilyen terméket, ami teljesen vagy lényegesen agyagból
vagy öntött márványból készült.
20 Bútorok; üvegbútorok; tükrök, tükrözött üveg; színezett
tükrök, zománcozott tükrök; vitrinek; felszerelések bútorokhoz,
ablakokhoz és ajtókhoz; felszerelések; a fenti termékek részei és
szerelvényei.
21 Üvegkészítmények; megmunkálatlan és félig megmunkált
üveg (kivéve építkezéshez használt üveg); színezett üveg, zománcozott üveg, színezett üveg, fémbevonatú üveg, bevont üveg, melegítõ üveg, formázott üveg, megerõsített üveg, úsztatott üveg,
öntött üveg nem visszatükrözõ üveg; üvegek jármûvekhez, melyek nem tartoznak más osztályokba, üvegekhez burkolatok, lemezek, panelek és válaszfalak; háztartási vagy konyhai felszerelések és tartályok (nem nemesfémek illetve nemesfémmel bevont); konyhai vágó felületek; a fenti termékek részei és szerelvényei.

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

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

199.572
(151) 2010.02.10.
M 08 03008
(220) 2008.09.25.
ThalesNano Nanotechnológiai Zrt., Budapest (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

THALESNANO
1
5

Ipari, tudományos, vegyi termékek.
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

199.603
(151) 2010.02.17.
M 09 02523
(220) 2009.09.03.
NOVARTIS AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

POSPONEL
5

Gyógyszerészeti készítmények.

199.604
(151) 2010.02.17.
M 09 00583
(220) 2009.03.05.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, hajszeszek, tisztítószerek, bõr-, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszínezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M352

199.605
(151) 2010.02.17.
M 09 01722
(220) 2009.06.09.
ATI-SYSTEM KFT., Kisvárda (HU)
dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

AMIRA
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

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

199.606
(151) 2010.02.17.
M 09 01922
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

topbike.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
199.607
(151) 2010.02.17.
M 09 01924
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

szon.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
199.608
(151) 2010.02.17.
M 09 01925
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

medijobs.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
199.609
(151) 2010.02.17.
M 09 01926
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

hoteljob.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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

199.613
(151) 2010.02.17.
M 09 01930
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

bikemag.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 199.615
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02140
(220) 2009.07.20.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei
szerint létesült vállalat), New York, New York (US)
(300) 2009700832
2009.01.22. RU
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) XANLEIN
(511) 3
Dezodorok és izzadásgátlók.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.616
(151) 2010.02.17.
M 09 01921
(220) 2009.07.01.
Jiang Weiyan, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

CIN CIN AMICA
25

(111) 199.621
(151) 2010.02.17.
(210) M 08 03172
(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
(546)

199.610
(151) 2010.02.17.
M 09 01927
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

haon.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(511) 33

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

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

Ruházat, lábbeli, kalapáruk.

199.611
(151) 2010.02.17.
M 09 01928
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

édenkert.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
199.612
(151) 2010.02.17.
M 09 01929
(220) 2009.07.01.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

boon.hu
16 Folyóiratok, katalógusok, magazinok, nyomtatványok,
prospektusok, újságok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

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

Magyarországról származó borok.

199.622
(151) 2010.02.17.
M 09 01730
(220) 2009.06.17.
Café Frei Kft., Budapest (HU)
dr. Havasi József, Havasi 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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

M353

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 199.623
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01466
(220) 2009.07.16.
(732) Global Recycling Hungary Hulladékhasznosító Kft.,
Baja (HU)
(740) Páris Józsefné, Vaskút
(546)

(111) 199.629
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01933
(220) 2009.07.02.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)
(511) 5
Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), rovarriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarriasztók.
9
Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(511) 40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása; hulladékkezelés (átalakítás).
(111) 199.625
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 02337
(220) 2009.08.11.
(732) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 199.626
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01935
(220) 2009.07.02.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 5
Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), rovarriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarriasztók.
9
Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.
(111) 199.627
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01936
(220) 2009.07.02.
(732) Alpha- Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(111) 199.630
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01934
(220) 2009.07.02.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)
(511) 5
Légyirtó készítmények, rovarirtó szerek (inszekticidek), rovarriasztó füstölõ szerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarriasztók.
9
Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.

(111) 199.631
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01468
(220) 2009.07.06.
(732) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

199.632
(151) 2010.02.17.
M 09 01731
(220) 2009.06.17.
Café Frei Kft., Budapest (HU)
dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel és állatgyógyszerrel kapcsolatban).
(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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.628
(151) 2010.02.17.
(210) M 09 01937
(220) 2009.07.02.
(732) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység (állateledellel és állatgyógyszerrel kapcsolatban).

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

M354

199.633
(151) 2010.02.17.
M 09 02121
(220) 2009.07.17.
Mogyi Kft., Csávoly (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(554)

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

199.634
(151) 2010.02.17.
M 09 02122
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

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

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

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

199.638
(151) 2010.02.17.
M 09 02130
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

199.635
(151) 2010.02.17.
M 09 02127
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

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

Vaníliás teasütemények.

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

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

199.639
(151) 2010.02.17.
M 09 02131
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

199.636
(151) 2010.02.17.
M 09 02128
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

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

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

199.640
(151) 2010.02.17.
M 09 02132
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májpástétom
termék.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.637
(151) 2010.02.17.
M 09 02129
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(511) 29 Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májpástétom
termék.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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.

199.641
(151) 2010.02.17.
M 09 02133
(220) 2009.07.20.
Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)
dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(511) 29

Gyula eredetmegjelölés területérõl származó májas termék.

(111) 199.755
(210) M 09 02123
(732) Ghibli Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39

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

199.763
(151) 2010.03.01.
M 09 02538
(220) 2009.09.02.
Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)
Könyvesné dr. Tóth Beáta ügyvéd, Diósd

(151) 2010.02.25.
(220) 2009.07.20.

(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.

Szállítás és raktározás.

(111) 199.762
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02339
(220) 2009.08.11.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

199.765
(151) 2010.03.01.
M 09 02748
(220) 2009.09.25.
AAM Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(111) 199.767
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 01533
(220) 2009.05.25.
(732) Mediator Szervezési és Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
(546)

(511) 19 Megmunkált fa (Famodifikációs eljárással készült fa, fatermékek).
40 Famegmunkálás (Famodifikációs eljárás).
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

199.768
(151) 2010.03.01.
M 09 02330
(220) 2009.08.10.
Márton Gergely, Budapest (HU)

(546)

AMAZON
5
Terhesség kimutatására szolgáló készítmények; petesejtérés
kimutatására szolgáló készítmények; terhességi hormon kimutatására szolgáló tesztek; terhességi hormon kimutatására szolgáló
készítmények; terhességi gyorstesztek.
(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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

199.769
(151) 2010.03.01.
M 09 02732
(220) 2009.09.24.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi
és Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

Különféle édesipari termékek.

199.771
M 09 02333
Tari Attila, Tar (HU)

(151) 2010.03.01.
(220) 2009.08.10.

hypo-Design
20 Bútorok fémbõl vagy fából vagy mûanyagból, asztalok, székek, fotelek, kar(os)székek, padok, irodabútorok, íróasztalok (bútorzat), rajzasztalok, polcok, ágyak, komódok, szekrények, fiókos
szekrények, matracok, mûvészeti tárgyak fából, dobozok fémbõl
vagy fából.
42 Belsõépítészet, ipari formatervezés, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, mûszaki tanulmányok készítése, mûszaki kutatás, kutatás és fejlesztés mások részére.

199.772
(151) 2010.03.01.
M 09 02735
(220) 2009.09.24.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) DENTABON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kalapok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak
sportcipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, közönségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység: alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 199.785
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02710
(220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

199.787
(151) 2010.03.03.
M 09 01948
(220) 2009.07.03.
Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.786
(151) 2010.03.01.
(210) M 09 02720
(220) 2009.09.23.
(732) TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Baja (HU)
(740) dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

199.788
(151) 2010.03.03.
M 09 01949
(220) 2009.07.03.
Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kalapok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak sportcipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba vaiõ szerkesztése, iratmásolás, közön-
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vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

ségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felkutatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység, alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.
(111) 199.789
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 02335
(220) 2009.07.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,
Ohio 45202 (US)
(300) 122027
2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolására és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fogpaszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfavesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogselyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszközök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.
(111) 199.790
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 02354
(220) 2009.08.12.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 199.791
(151) 2010.03.03.
(210) M 09 02543
(220) 2009.09.07.
(732) EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és
Termelõi Kft., Orosháza (HU)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29

(111) 199.792
(210) M 09 02546
(732) Yu Jianhua, Budapest (HU)
(546)

(511) 24

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers

Hús.

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

(151) 2010.03.03.
(220) 2009.09.07.

Ágynemû.

199.793
(151) 2010.03.03.
M 09 02749
(220) 2009.09.25.
ManiBar Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

(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.
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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)

199.856
(151) 2010.03.11.
M 09 02182
(220) 2009.07.23.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

199.848
(151) 2010.03.10.
M 04 03712
(220) 2004.09.03.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

CALCIRIGAT
Gyógyszerkészítmények.

199.852
(151) 2010.03.11.
M 09 02992
(220) 2009.10.15.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

CALCISENORET
5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 199.853
(151) 2010.03.11.
(210) M 09 02993
(220) 2009.10.15.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(111) 199.857
(151) 2010.03.11.
(210) M 09 02399
(220) 2009.08.18.
(732) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Budapest
(541) 3 nap alatt az internet körül
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

199.851
(151) 2010.03.11.
M 09 02991
(220) 2009.10.15.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
5

(511) 29

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

(111) 199.854
(151) 2010.03.11.
(210) M 09 02199
(220) 2009.07.24.
(732) Palotás Erika, Budakeszi (HU)
(546)

(541) B-INN
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; vizi szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése.
43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, egyéb szálláshely szolgáltatás.
(111) 199.855
(210) M 09 02200
(732) Kovács Csaba, Polgár (HU)
(546)

199.858
(151) 2010.03.11.
M 09 02388
(220) 2009.08.17.
Commodireal Kft., Budapest (HU)
dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 199.859
(151) 2010.03.11.
(210) M 09 02596
(220) 2009.09.14.
(732) Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó
szerek; fogkrémek.
21 Fésûk, szivacsok.
30 Kávé, rizs.

(151) 2010.03.11.
(220) 2009.07.24.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

(511) 19
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Nem fém építõanyagok.

199.861
(151) 2010.03.11.
M 09 02600
(220) 2009.09.14.
Gergely László András, Szekszárd (HU)

Happy HOT
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.862
(151) 2010.03.11.
(210) M 09 02400
(220) 2009.08.18.
(732) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 199.863
(151) 2010.03.12.
(210) M 09 01902
(220) 2009.06.29.
(732) Steiner László, Budapest (HU);
dr. Tóth Tamás, Budapest (HU);
Fekete István, Budapest (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) HUNGARIAN INTERIM MANAGEMENT KFT.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi (üzletviteli) ügyletek; kereskedelmi (üzletviteli) adminisztráció; irodai munkák.
A rovat 70 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.139, 199.140,
199.559, 199.569, 199.572, 199.603–199.613, 199.615, 199.616,
199.621–199.623, 199.625–199.641, 199.755, 199.762, 199.763,
199.765, 199.767–199.769, 199.771, 199.772, 199.785–199.793,
199.848, 199.851–199.863
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